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te brouwen. Wel liepen er wat Scholeksters, Steenlopers en Drieteen
strandlopers. Verderop kwamen we ook af en toe een Zeekoet tegen en vlak 
langs de kant zaten IJseenden. Drieteenmeeuwen. werden ook geregeld gezien, 
vooral achter schepen. Ook Roodkeelduikers waren van de partij, in totaal 
hebben we er ongeveer 10 gezien. Aan het eind van de pier vloog een Alk 
en wat verder op zee ontwaarden we ook nog Dwergmeeuwen. In deze tijd van 
het jaar zijn de Steenlopers en Paarse Strandlopers die op de basaltblok
ken druk voedselzoeken en golven ontwijken, een normaal verschijnsel te 
noemen. Aan het eind van de pier zat ook nog een Merel vrouwtje, onbe
grijpelijk wat zo'n beest daar nou zoekt, Er werden maar weinig Oeverpiepers 
gezien. Een paar Bonte Kraaien kwamen overvliegen. 

Na nog een tijdje aan het eind van de pier gezeten te hebben, liepen 
we terug om de Sneeuwgorzen nog eens te bekijken, Die konden we echter wel 
vergeten want een motorcrosser was ons voor geweest. Wel stootte een voge
laar zowaar nog een Houtsnip op tussen de basaltblokken vandaan. 
Vervolgens gingen we naar de haven, Daar was in de voorgaande weken een 
Rosse Franjepoot gesignaleerd. Die werd echter niet teruggevonden. Ook keken 
we uit naar burgemeesters, maar tevergeefs. Wel nog wat Eidereenden en een 
Roodkeelduiker en vele Futen. ,VQldaan over een voortreffelijke dag keerden 
we om 4 uur huiswaarts. 

VERSLAG VWG-EXOURSIE FLEVOPOLDERS 22 DECEMBER Peter Scholten 

Om kwart over negen vertrokken we met twee auto's en 7 deelnemers van het 
Amstelstation richting Flevo. Hoewel we alte. weersvoorspellingen tegen hadden 
bleef het de hele dag droog en liet het zonnetje zich af en toe ook nog zien. 
We begonnen de excursie toepasselijk bij de Vogelweg, waar twee weken terug 
nog massa's ganzen zaten. Jammer genoeg waren de akkers geploegd en de gan
zen vertrokken, alleen de ree~n passeerden onze kijkers nog veelvuldig. Wel 
werden er verscheidene Buizerds waargenomen, waarvan sommige zeer licht 
waren, waardoor ze in eerste instantiP. no8al Pens voor Ruigpootbuizerd WPr
den aan6ezien. Deze werden later alsnog gezien. Ganzen konden echter alleen 
vliegend bekeken worden. De Slechtvalk die Jan Joost die dag zo dolgraag op 
zijn lijstje wou zetten bleef een onbevestigde waarneming. Daarentegen zagen 
we wel enkele Blauwe Kiekendieven (3 vrouw, 1 man). Bonte Kraaien waren tal
rijk aanwezig. 

Verder getrokken, kriskras door de polders, kwamen we nog een groep van 
ongeveer 100 Wilde Zwanen tegen ("wat zijn dat toch voor rare witte plastic 
dingen op die akker") en later nog een groep van 15. Bij de Kievitslanden 
aangekomen zagen we eindeliik ganzen aan de grond. Het waren duizenden I( ol-
8anzen met daar tussen groepjes Brandganzen. I~dereen ging op zoek n~ar rte 
laatst nog wiargennmen Dwerggans maar het bll:'ek onbegonnen werk, De oogri.ng 
van dezP gans is op een afstand haast niet zirhthaar en z'n kleinere gestal
te v~lt ook niet op tussen al rlie Kollen. DP beste manier om hem te ontdekken 
is zijn afwijkende gedrag. De Dwerggans blijkt de eigenschap te hebben om soms 
ineens een wandelingetje te maken tussen al die andere ganzen door. 

Op weg naar rle Knardijk zagen we vele Buizerds, in totaal wel 70
1n 30 PX. 

Op de Knardijk zagen we een Baardmannetje en in het Surfwater vele Kuif- en 
Tafeleenden. Daart11ssen zwommen nog twee Pijlstaarten en enkele Nonnetjes. 
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Bij het uitspreken van het woord 'Nonnetje' kwam een jonge vogelaar aan 
ons vragen waar we die d.o1n wel zagen. N8 een blik door een onzPr telescopen 
geworpen te hebben vroeg hij met een bloedserieus gezicht wat dan wel de 
'Japonnetjes' mochten wezenl Waarop Menno maar vroeg of hij al een vogel
gidsje had. Verder rijdend zagen we nog Slob- 1 Topper- en Bergeenden, Winter
talingen, Grote Zaagbekken en Brilnuikers~ Ondanks het uitblijven van zeld
zame soorten konden we terugkijken op een eezellige en geslaagde excursie. 

VOORDELIG VOGELEN OP AMELAND 

De Avifauna van Ameland door A. Valk is uitverkocht, maar dient bovendien 
te worden uitgebreid met winter- en trekvogels om het vogelbeeld van dit 
Waddeneiland te completeren. Het gehele waarnemingsarchief van A. Valk is 
overgedragen aan een groep Friese ornithologen van de Fryske Feriening foar 
Fjildbiology. Deze groep vogelaars zet de waarnemingen voort tezamen met 
een aantal Amelanders, ook in de winter. 

Er wordt graag hulp aanvaard van deskundige waarnemers van andere vogel
werkgroepen die bijvoorbeeld een weekend willen komen vogelen op Ameland. 
Er is een goedkoop onderkomen beschikbaar - naar ik heb begrepen in een 
bungalow in Buren - terwijl er verder een gedeeltelijke vergoeding kan wor
den gegeven voor reis- en verblijfkosten. Voor groepen van 3-6 vogelaars 
geldt deze regeling onder voorwaarde dat intensief waarnemingen worden ge
daan in de door de projectleider aan te geven terreinen, waartoe het eiland 
in sectoren is verdeeld. Deze voordelige regeling geldt in ieder geval in 
de maanden januarit februari en maart 1985, waarbij de observaties uiter
aard t'er beschikking komen van de FFFB. Indien men per auto reist, kan 
deze op het parkeerterrein worden gestald tegen f 2,- per dag. Aanmelding 
beslist als groepje bij de projectleider Ricus Engelmoert R. Veemanstraat 12t 
9034 HC Marssumt tel, 05107-1219. 

H. Kamp 

OPROEP TOT MEDEWERKING WEIDEVOGELONDERZOEK WATERLAND 1985 

In 1982-84 is door de werkgroep Jonge Boeren Waterland, het C.L.M. en het 
C.M.N. (samenwerkingsverband Waterland) onderzoek gedaan naar een aantal 
punten rond de discussie over de relatie graslandgebruik en weidevogels in 
Waterland. Aan het onderzoek werd door ongeveer 20 vrijwilligers en enkele 
studenten deelgenomen, Informatie over verschenen verslagen van de resul
taten zijn bij onderstaande adressen te verkrijgen. 
Ook in 1985 zal op een aantal boerenbedrijven in Waterland weer onderzoek 
plaats vinden. Daarnaast zal op die bedrijven nestbescherming plaats vinden. 
Ook daarvan zullen de resultaten zo goed mogelijk onderzocht worden. De be
drijven die onderzocht worden liggen in het Oostzanerveld, in de gemeenten 
Monnickendam en Broek in Waterland en bij Holysloot. Indien u enige ervaring 
heeft met het inventariseren van nesten, dan kunt u aan het onderzoek mee
doen. Wel moet u bereid zijn van begin april tot eind mei-begin juni iedere 
week 3-4 uur voor het onderzoek uit te trekken. Voor vragen over en opgave 
voor deelname aan het onderzoek kunt u terecht bij Dirk Tanger(023-306425 
overdag, of 023-264878 's avonds) of Dirk Jan Booy (075-351598). 
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM SEPTEMBER T/M NOVEMBER 1984 

Gebruikte afkortingen! 
JB - Jan Joost Bakhuizen 
TD - Tom Damm 
TE - Ton Eggenhuizen 
FG - Frank van Groen 
KH - Kees Hazevoet 
MH - Menno Huizinga 
FV - Frank Visbeen 
WW - Willem vd Waal 
VOD - Vogeloverleg Diemen 
WAP - Waarnemers Amstelveense Parken 

Samengesteld door Willem vd Waal, 
Laagte Katlijk 11'', 
1018 BA Amsterdam, 
tel. 020-272129. 

Roodkeelduiker 
27/10 2x 1 ex overvliegend Vijfhoek (VOD) 

Roodhalsfuut 
6/11 & 11/11 
18/11 1 ex 

Kuif duiker 

1 ex Australiëhaven (WW) 
omgeving gemaal Halfweg (MH) 

27/10 2 ex Vijfhoek (VOD) 
2/11 1 ex Vijfhoek (VOD) 
4/11 1 ex Marken (TE) 

Geoorde Fuut 
8/9 1 ex omgeving gemaal Halfweg (KH) 
19/11 4 ex & 2 ex IJMeer thv de Krijgsman, Muiden (WW, FV) 
30/11 6 ex Vijfhoek (VOD) 

Roerdomp 
27/10 1 ex Vijfhoek (VOD) 
15/11 1 ex IJdoorn (FG) 
18/11 1 ex omgeving gemaal Halfweg (TE) 

Purperreiger 
16/9 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Ooievaar 
19/11 t/m 30/11 1 ex (geringd & niet schuw) Eendrachtspolder (de Droog, Kamp, 

Leyen, Zwaagstra) 

Lepelaar 
2/9 & 8/9 1 ex Osdorper Binnenpolder (de Droog) 
9/9 1 ex Zwanenburg (Leyen) 

Kleine Zwaan 
28/10 1 ex O Vijfhoek (v Westrienen, Snoep, Hoens) 

Brandgans 
28/10 55 ex ZW Vijfhoek (v Westrienen, Snoep, Hoens) 

Casarca 
13/9 1 ~ ZO Vijfhoek (VOD) 


