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NASCHRIFT 

Ton Eggenhuizen 
R. Claeszenstraat 76 
1056 WR Amsterdam 

Dit is of zijn hoogst waarschijnlijk de eerste waarneming(en) van Geelpootmeeuwen in de regio van Amsterdam. 
Hoewel op 27 januari 1965 bij de Berlagebrug een geelpotige Zilvermeeuw werd waargenomen, is in dit geval gezien 

de tijd van het jaar eerder sprake van de Noord-Europese ondersoort van de Zilvermeeuw (Larus argentatus omissus) 

dan van een Geelpootmeeuw (Larus cachinnans), zie Grant (1982). 
Deze waarnemingen van Geelpootmeeuwen (en van de Burge meesters in 1983) tonen nog eens ten overvloede aan, 

dat meeuwen in de stad en in de directe omgeving meer verdienen dan het halve oog waarmee ze nu nog wel eens 

worden gadegeslagen. Redactie. 

HERFSTZANG VAN ZWARTE ROODSTAART Jaap Taapken 

Naar aanleiding van de stukjes van Willem van der Waal en Ton Eggenhuizen 
in respectievelijk De Gierzwaluw 21: 117 en 23: 70 over herfstzang van de 
Zwarte Roodstaart kan ik melden dat ik op maandag 7 oktober 1985 een Zwarte 
Roodstaart volop hoorde zingen op het gebouw van De Telegraaf aan de Basis
weg in Amsterdam. De zang was luid en volledig. Mogelijkr~derdaad iets kor
ter dan de zang in het voorjaar. 
Opmerkelijk vond ik echter dat de vogel zat te zingen op vrijwel exact de 
plaats waar in 1984 en 1985 een legsel werd grootgebracht. Hierdoor is het 
vrij aannemelijk dat het hier geen 'passant' betrof, maar dat de vogel die 
hier zat te zingen op bekend terrein was. 

Jaap Taapken, 
Bilderdijklaan 25, 
3743 HR Baarn. 


