
De Gierzwaluw 22 (1984), nr. 3 · 

Vink 
9/7 1 ex zingend VT Tigeno Een~rachtpolder (KH) 

AANVULLINGEN OP DE VORIGE PERIODE: 

Sperwer 
31/5 1 ex Overbrua, A'veen (WAP) ... - ··- - . 

Buizerd 
30/5 lex boven De Braak A'veen (WAP) 

Houtsnip 
30/5 1 ex De Braak A'veen (WAP) 

Tortelduif 
Eerste waarneming: 22/4 1 ex Kleine Noordtjk Asd Bos (v Drooge) ipv 19/5 

IJsvogel 
25/5 1 ex ThljsseparkA'veen (WAP) 

Nachtegaal 
Aantal territoria voor het gehele Asd Bos bedroeg 7-8 (v Drooge) 

Grote Karekiet 
31/5 1 éx zingend Lange Bretten blj hutjes (R vd Berg) 

Braamsluiper 
Eerste waarneminR: 23/4 1 ex Twikkel, Buitenveldert (v Drooge) ipv 14/5 

Fluiter 
5/5 t/m 7/5 1 ex Openiuchttheater Asd Bos (v Drooge) 

VERSLAG VWG-JUBILEUMEXCURSIE AMSTERDAMSE BOS 19 MEI 1984 

J. Andriese 

Aanvankelijk leek de opkomst klein maar om 7.00 uur waren toch 15 mensen aan
wezig, waaronder de voltallige feestcommissie. De tocht ging via de Oeverlan
den langs de weilanden naar boerderij Meerzicht. Het weer was helaas zwaar be
wolkt en de temperatuur kwam naar ons gevoel de 10 graden nauwelijks te boven. 
Gelukkig was er geen noordenwind waardoor het lawaai van Schiphol beperkt bleef 
en de vogelgeluiden tot de toehoorder kon doordringen, van deskundig kommentaar 
voorzien door Hank de Groot. Natuurlijk werd er in het begin stilgestaan bij de 
kaalgekapte bosgedeelten die zowel bij de aanwezigen als in de media voor nogal 
wat opschudding hadden gezorgd. De eerste vogels die de aandacht trokken waren 
de tamme ganzen die ons enige tijd luid snaterend vergezelden. Een Fuut met een 
visje in de bek bleek een nest onder een afhangende tak in een sloot t e hebben, 
geflankeerd door het nest van .een Meerkoet. Voorbij de klapbrug stonden we stil 
bij een machtige wilg die gelukkig nog niet door de bosboeren was geveld. Deze 
boom bevatte veel gaten van de Grote Bonte Specht die nu door Spreeuwen waren 
bezet. Op de Nieuwe Meer waren natuurlijk ook Futen aanwezig en verschillende 
paren Kuifeenden. Ook zat er op een paal aan de rand van de Oeverlanden een 
Aalscholver zich te drogen. In de bossages langs de Oeverlanden hoorden we 
Kleine Karekiet, Tuinfluiter, Winterkoning, Zwartkop en de wat bescheidener 
Rietgors. Achter ons liet de Grote Bonte zich ook niet onbetuigd,en lawaaide 
er een paar Vlaamse Gaaien. Onder de excursiegangers bleken er toch nog te zijn 
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Aalscholver Christiaan Marx 

die moeite hadden met de zang van Tuinfluiter en Zwartkop. Het klapstuk van 
de excursie was wel het paar Bruine Kiekendieven, die na een afwezigheid van 
enkele tientallen jaren weer een broedpoging deden in de Oeverlanden. Enkele 
malen werd het mannetje gezien. Op het excursiepad werd niet veel zang ge
hoord op een enkele Kleine Karekiet en een Rietgors na. Bij de weilanden van 
Meerzicht waren we getuige van de amoreuze betrekkingen die maar liefst 7 ram
melaars trachtten aan te gaan met een moerhaas, maar door maar steeds rondjes 
te blijven draaien kregen de meeste rammelaars er tabak van en bleven achter. 
Wat de vogels betreft was er erg veel jong spul te zien, onder andere van Meer
koet en Waterhoen en van Kievit, Grutto en Tureluur. 
Na de koffie genoten te hebben gingen we weer op de terugweg •. Via het Bovenste 
Bos gingen we weer richting Tribune. Op de weilanden deed een Scholekster ver
woede pogingen een kalf te verdrijven dat kennelü'k te dicht bij het nest kwam. 
De Scholekster sprong luid roepend op de neus en de kop van het kalf, echter 
zonder veel resultaat. Ook wat de planten betrof liet Henk de Groot ons niet 
in de steek. Het fluitekruid stond prachtig in bloei. In de buurt van de Oever
landen gekomen hoopten we nog wat van de kiekendieven te zien. We werden ruim 
beloond want beide exemplaren showden zich·op een bijzonder mooie manier. We 
zagen ze met nestmateriaal vligen en konden daardoor ongeveer bepalen waar het 
nest werd gebouwd. Bovendien hoorden we een Boomvalk die neerstreek in de 
bomen in het Oeverland. Bij de klapbrug lieten Nachtegaal en Boomkruiper zich 
nog horen, Om ongeveer 12.00 uur waren we weer terug en konden terugzien op 
een zeer geslaagde excursie, met dank aan Henk de Groot. 


