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VERSLAG VWG-WEEKEND OP AMELAND Willem van der Waal 

van 4 tot en met 6 oktober 1985 zou het waddeneiland Ameland onveilig ge
maakt worden door vogelende AmstP.rdammers. 
De overenthousiaste vier personen die al op vrijdagmiddag 4 oktober arri
veerden werden onthaald op veel, heel veel regen. Maar gelukkig ook op 
mooie vogels. Wat te denken van Bladkoning, Velduil, Kleine Jager (6), Jan 
van Gent (100-den) en een Vorkstaartmeeuw! 
's Avonds arriveerden de overige.weekendgangers en werd het stralend ster
renweer; er werd dan ook in de ·tuin naar sterren en planeten gekeken. 
Het gehele weekend zou het zonnig en zo'n 200 C zijn, Voor oktober dus 
fantastisch weer. 
Zaterdag 5 oktober leverde weer een Vorkstaartmeeuw op (waarschijnlijk de
zelfde) alsmede een Middelste en een Grote Jager. Zelfs een groepje Bui
delmezen, waaronder zeker 5 ad, liet zich zien en een, zeker voor 1985, 
late Gierzwaluw. 
Zondag 6 oktober bracht een Ooievaar, Strandleeuwerik en IJsgorzen. Voor 
het overige lekkers verwijs ik naar de soortenlijst die hieronder volgt. 
Rest mij nog te melden dat de Zeehond met gemiddeld 6 exemplaren bij en op 
het strand bij de Vuurtoren, een dagelijkse excursiesoort was. 

Roodkeelduiker 1 ex. zwemmend in de Noordzeebranding t.h.v. paal 22 
Dodaars 
Fuut 
Roodhalsfuut 
Jan van Gent 
Aalscholver 

Blauwe Reiger 
Ooievaar 

1 ex. in de Lange Sloot 
enkele exemplaren op en over de Noordzee 
1 ex. met olie in de Lange Sloot 
honderden vissend op de Noordzee bij de vuurtoren 
enkele exemplaren over de Noordzee vliegend en rustend op 
zandbank bij de vuurtoren 
enkele overtrekkende ex zowel over zee als over het eiland 
1 ad ex, ongeringd, fouragerend bij het vliegveld, later 
vliegend gezien bij de Eendenkooi 

Rotgans op het wad, vooral op en bij het Oerd 
Bergeend vooral op het wad bij het Oerd en Ballumerbocht 
Smient op en bij het Oerd en in de graspolders 
Wintertaling vooral in de Lange Sloot en Ooster Wijde Sloot 
Wilde Eend overal waar water was, zowel zout als zoet 
Pijlstaart enkele 99 ex in de Lange Sloot 
Slobeend enkele ex in de Lange Sloot en Ooster Wijde Sloot 
Kuifeend enkele ex in diverse zoetwaterplasjes en sloten 
Toppereend een groep over de Noordzee in W richting 
Eidereend steeds aanwezig in zoutwater 
zwarte zeeeend regelmatig groepen over de Noordzee 
Grote zeeeend enkele· ex over de Noordzee in W richting 
Brilduiker als Grote Zeeeend 
Middelste Zaagbek enkele ex over de Noordzee, 0 en W 
Bruine Kiekendief enkele~~ en een 1e jaars ex in en rond de Lange Duinen 
Blauwe Kiekendief regelmatig ~<; op het gehele eiland lx een sub ad cf en 

1x een ad Ó' 
Sperwer 

Buizerd 

Torenvalk 
Smelleken 
Boomvalk 
Fazant 

een enkele ex over het eiland zowel jagend als doortrek
ken richting W 
enkele ex, l'x zelfs 3 ex bij elkaar, vooral omgeving 
Ballumerduinen 
veel en vaak overvliegend op het eiland 
1 ex in W richting over de Lange Duinen 
1 ex boven het Hollumerbos 
ja hoor, ook op Ameland komt dit schitterende dier voor! 



loo 
De Gierzwaluw 23 (1985), nr. 4 

waterral 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kluut 

Bontbekplevier 

Goudplevier 
Zilverplevier 
Kievit 

Kanoet 
Drieteenstrandloper 
Kleine strandloper 
Bonte Strandloper 
Kemphaan 
Watersnip 
Grutto 
Rosse Grutto 
Wulp 
Zwarte Ruiter 

Groenpootruiter 
Witgatje 
Steenloper 
Middelste Jager 

Kleine Jager 

Grote Jager 
Dwergmeeuw 

Vorkstaartmeeuw 

Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Kleine Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Grote Mantelmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Grote Stern 

Visdief 

1 roepend ex moeras Lange Duinen 
1x 2 ex Lange Sloot 
enkele ex in de Lange Sloot en Oester Wijde Sloot 
alom· aanwezig 
een 10-tal ex op het strand bij de vuurtoren en ca 20 
ex in de Ballurnerbocht 
een groep op het strand bij de vuurtoren en het strand 
bij de Tonneduinen 
overal aanwezig op grasland, vooral op het vliegveld 
als Goudplevier, maar dan op het wad 
slechts een 50-tal op de graslanden en dan hoofdzake
lijk op het vliegveld 
enkele ex op het wad en Noordzeestrand bij de vuurtoren 
regelmatig enkele ex op het Noordzeestrand 
een 30-tal ex op het Noordzeestrand t.h.v. paal 4 
veel en vooral op het wad 
enkele ex in de polder bij het Leendertswiel 
steeds enkele ex vooral bij zoetwater 
1 ex in polder omgeving Uithoek tussen de Rosse Grutto's 
steeds op het wad en Noordzeestrand 
zowel in de polder als op het wad veel en vaak 
een 10-tal op het wad in de Ballumerbocht en in de 
Lange Sloot 
enkele ex in de Ballumerbocht en Oester Wijde Sloot 
steeas·2 ex in de Lange Sloot 
enkele groepjes op het wad 
2x 1 ex die vrijwel tegelijkertijd op 2 plaatsen dicht 
bij elkaar werden waargenomen nl. strand bij de vuurto
ren paal 4 en strand paal 6 en 7, zodat het hier 
wellicht om 1 ex gaat 
steeds 7-9 ex op het strand bij de vuurtoren. Soms op 
nog geen 10 meter afstand jagend achter sterns. Allen 
juv. en zowel donkere als lichte fase 
1 ex over zee naar W 
enkele ex over zee in Wen 4 ex ad in winterkleed in Z 
richting over de Lange Duinen 
1 1e jaars ex t pen later richting w strand bij de 
vuurtoren 
algemeen dus veel en vaak 
idem 
steeds aanwezig óp het Noordzeestrand hoofdz. ssp fuscus 
algemeen dus veel en vaak 
enkele 10-tallen vooral langs de Noordzee 
1 ex over zee richting W 
vooral op het strand bij de vuurtoren en de daarachter 
liggende zee 
een 30-tal ex steeds bij de Grote Sterns 
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Holenduif 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Velduil 

Gierzwaluw 
Grote Bonte specht 
Veldleeuwerik 

Strandlëeuwerik 
Boerenzwaluw 

Huiszwaluw 
Boompieper 
Graspieper 
Oeverpieper 
Gele Kwikstaart 
Grote Gele Kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 

Roodborst 
Zwarte Roodstaart 
Gekraagde Roodstaart 
Paapje 
Roodborsttapuit 
Tapuit 

Merel 
Kramsvogel 
Koperwiek 

Grote Lijster_ 
Kleine Karekiet 
Tuinfluiter 
Zwartkop 

Tjiftjaf 

Bladkoninkje 

Goudhaantje 
Vuurgoudhaantje 
Zwarte Mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Buidelmees 

Vlaamse Gaai 
Ekster 
Kauw 
Zwarte Kraai 

Bonte Kraái 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 

regelmatig te zien op het gehele eiland 
regelmatig te zien vooral nabij bos en hagen 
enkele ex in de bebouwde.kom 
een enkele maal 1 ex _vooral bij het Oerd (totaal 
4x 1 ex) ; 
1 ex moeizaam richting W over het Oerd 
1 ad ex Hollumerbos 
steeds enkele ex in de polders, en overtrekkend 
richting W 
1 ex op het strand Westergrie 
regelmatig fouragerende ex in en bij de dorpen en 
boerderijen 
nog enkele ex fouragerend in Ballum en Hollum 
1 ex W over het Hollumerbos 
veel in de polders en massaal doortrekkend ri W 
enkele ex langs de Waddendijken strand vuurtoren 
2x 1 ex langs dijk Ballumerbocht 
2x 1 ex overvliegend Ballum en 1 ex omg Hollumerbos 
steeds te horen langs bosranden en duinbosjes 
vooral in de duinbosjes regelmatig te horen en te 
zien 
in alle bosjes en hagen te horen en te zien 
1 ex in Hollum; 1 ex in Ballum en 1 c1' in Nes 
1 ~ omgeving Hollumerbos 
1x 1 ex en 2x 1 ex langs de binnenduinrand 
1 cf Hollumer Duinen 
enkele ex zowel in polder als langs de waddendijken 
binnenduinrand 
vooral langs binnenduinrand en ook doortr in ri W 
enkele doortrekkende ex over de duinen ri W 
vrij veel in hagen en langs bosranden ook door
trekkend richting W 
ca 15 ex in het Hollurnerbos 
1 ex in moeras bij Lange Duinen 
1 ex in heg Ballum 
nog regelmatig te zien en te horen in allerlei 
bosjes, vooral vlierbosjes 
nog vrij algemeen en overal waar bomen stonden ook 
nog zingende ex 
1 ex in moerasbos tussen de Pollen en zuiverings
installatie 
enkele ex in Hollumerbos en Nesserbos 
enkele ex in Hollumerduinen 
enkele ex in Hollumerbos 
enkele ex in diverse bosschages 
algemeen in bos en haag, enz 
enkele ex vsts trekkend ti W, zeker 
1 ad liet zich zien, moeras Lange Duinen 
enkele ex in Hollumerbos 
enkele ex vooral in de duinen bij het Oerd 
regelmatig four. ex in de polders 
vrijwel overal waar dode konijnen lagen, dus 
dat zat wel goed 
1 ex in moeras Lange Duinen 
veel en vaak ook doortrekkend ri W 
steeds in en bij bebouwing 
enkele ex langs de binnenduinrand trekkend ri W 
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Vink 
Keep 
Groenling 
Sijs 

overal en massaal doortrekkend ti W 
tussen de Vinken zaten ook steeds Kepen 
enkele ex omgeving Nes 
enkele malen doortrekkend ri W 

Kneu 
Barmsijs 

four. langs de waddendijken vrij veel doortr. ri W 
enkele malen kleine groepjes doortrekkend ri Wen 
enkele fouragerende ex 

IJsgors 

Rietgors 

3 ex omgeving Paardengraf, 1x 1 ex op het Oerd en 
1x 4 en lx 2 ex op de waddendijk 
enkele ex in het moeras Lange Duinen en ook doortrek
kende ex ri W 

HET 'BIJZONDERE SOORTEN PROJECT' IN DE REGIO AMSTERDAM 

In 1985 is h~t SOVON gestart met het zogenoemde 'bijzondere soorten pro
ject'. ·Dit project heeft als doelstelling de verspreiding en aantalsont
wikkeling van de zeldzame en schaarse broedvogels te volgen. Daartoe 
worden de op de lijst genoemde soorten zo mogelijk per atlasblok geïnven
tariseerd. 

Het blijkt moeilijk om in de regio Amsterdam mensen bereid te vinden 
om precies op de door het project voorgeschreven wijze de blokken te in
ventariseren. Daarom vraagt J.oop Buker (districtscoördinator van SOVON) 
ons om bij ons 'gewone' vogelwerk de hieronder genoemde soorten 'mee te 
nemen'. Men hoeft er dus niet apart op uit, maar maakt wel apart aanteke
ning van geconstateerde broedgevallen. Op deze wijze hoopt men toch enig 
inzicht te krijgen in de aanwezigheid van de zeldzame en schaarse soorten 
in de regio Amsterdam. 

Het gaat om broedgevallen van de volgende soorten. 

Zeldzame soorten 

Geoorde Fuut 
Aalscholver 
Roerdomp 
Woudaapje 
Blauwe Reiger 
Purperreiger 
Ooievaar 
Lepelaar 
Grauwe Gans 
Pijlstaart 
Krooneend 
Bruine Kiekendief 
Blauwe Kiekendief 
Grauwe Kiekendief 
Porseleinhoen 
Kwartelkoning 
Bontbekplevier 

Strandplevier 
Stormmeeuw 
Kleine Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw · 
Grote Stern 
Noordse Stern 
Dwergstern 
Zwarte stern 
Velduil 
Nachtzwaluw 
IJsvogel 
Draaihals 
Grote Gele Kwikstaart 
Paapje 
Kramsvogel 
Grote Karekiet 
Baardmannetje 

Grauwe Klauwier 
Roek 

Schaarse soorten 

Dodaars 
Eidereend 
Havik 
Sperwer 
Buizerd 
Kemphaan 
Wulp 
Zwarte Specht 
Oeverzwaluw 
Blauwborst 
Geelgors 

Gelieve waarnemingen door te geven aan Willem van der Waal, 
Laagte Kadijk 11/2, 1018 BA Amsterdam 


