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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM JUNI T/M AUGUSTUS 1987 

Gebruikte afkortingen: 

VB Jan van Blanken 
PB Paul BÖhre 
PD Piet de Droog 
KH Kees Hazevoet 
MH Menno Huizinga 
PM Paul Marcus 
FV Frank Visbeen 
VOD Vogeloverleg Diemen 
WAP Waarnemers Amstelveense Parken 
WW Willem van der Waal 

Samengesteld door Willem van der Waal 
Binnenkadijk 274 
1018 ZJ Amsterdam 
020-272129 

De volgende periode beslaat de maanden september t/m november. Graag uw waar
nemingen ZO SPOEDIG MOGELIJK na 1 december naar bovenstaand adres! 
Wilt u bij u waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk de plaats en, indien mogelijk, 
aantal, sexe, leeftijd en eventuele bijzonderheden als gehoord, vliegrichting ed 
vemelden. 

Geoorde Fuut 
30/6 1 ex orng Markerdijk bij Marken (v. Groen) 
30/8 1 ex Vijfhoek (VOD) 

Kwak 
21/8 1 ex (roepend om 23.00 uur) Z-ZW Laagte Katlijk (WW) 

Purperreiger 
9/6 1 ex ZW; 29/7 lex NNO, 1 ex ONO Gein III (VOD) 
22/7 1 ex invallend omg PEN-centrale (VOD) 
28/7 1 ex (le kj) NO; 1/8 lex ZO; 31/8 1 ex Z Vijfhoek (VOD) 
1/8 1 ex uit Oen invallend Haven Ballast (VOD) 

Ooievaar 
3/7 3 ex NO Molenwetering Spaarnwoude (PM) 

Nijlgans 
broedgeval Kleine Poel 2 jongen groot gebracht (PB) 
13/6 2 ex Aziëhaven (Tak) 
28/7 2 ex; 10/8 2 ex Vijfhoek (VOD) 
4/8 5 ex Spaarnwoude (Kamp) 

Casarca 
28/7 lex; 10/8 1 ex Vijfhoek (VOD) 

Indische Gans 
30/6 2 ex W-NW Vijfhoek (VOD) 
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Grauwe 
5/6 
14/6 
27/6 
1/7 
19/7 
31/8 

Smient 

Gans 
4 ex O Oeverlanden Nieuwe Meer (PM) 
2 ex overvliegend omg RAI (VB) 
11 ex & 11 ex ZW Rijperweg Waterland (KH) 
4 ex uit Oen neerstrijkend Haven Ballast 
8 ex ZW Gerrit van der Veenstraat (MH) 
10 ex NO Vijfhoek (VOD) 

(VOD) 

gehele periode 1 ó Molenwetering Spaarnwoude (PD,MH,PM) 

Krakeend 
broedgeval Diemerzeedijk 1 ç met 5 pulli (VOD) 

Pijlstaart 
28/7 1 9 Akkerswade Diemerzeedijk (VOD) 
28/7 1 ex NW Vijfhoek (VOD) 

vervolgens regelmatig waargenomen Vijfhoek (VOD) 

Zomertaling 
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broedgeval Diemerpolder 1 9 met 8 pulli (VOD) 
1/7 4 ex N-NO en invallend, 9/7 3 ex, 22/7 1 ex opvliegend W Haven Ballast (VOD) 
5/7 5 ex Z-ZW Gein III (VOD) 
13/7 1 ó uit Oen invallend omg PEN-centrale (VOD) 
5/8 7 ex NW; 29/8 2 ex NW, 3 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
21/8 1 Ç; 24/8 1 d eclips, 1 ex Poelruiterplas (PM) 
24/8 3 kleed Houtrakkerhoek (PM) 

Krooneend 
17/8 8 ex N Vijfhoek (VOD) 

Toppereend 
1/7 1 o Haven Ballast (VOD) 

Middelste Zaagbek 
1/8 1 ç ZW Vijfhoek (VOD) 

Wespendief 
10/8 1 ex (donker kleed) Vijfhoek (VOD) 

Blauwe Kiekendief 
21/8 1 d ad uit N en rondvliegend Houtrakkerhoek (PM) 

,:~_:..:- -

--<· 

Havik 
20/6 2ód'i 30/6 1 ó ad; 1/7-31/7 24 waarnemingen op 15 dagen; 10/8 1 ex N; 

17/8 1 ex; 20/8 1 9; 22/8 1 d' Vijfhoek (Andriese,VOD) 
10/8 
24/8 

Sperwer 

1 ex O Gein III (VOD) 
1 ex N Gemeenschapspolder (VOD) 

21/6 1 ex O Oeverlanden Nieuwe Meer (PM) 
17/8 1 o onvolwassen Vijfhoek (VOD) 
31/8 1 9. W Noordkant Asd Bos (VB,PM) 
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Buizerd 
10/6 1 ex W; 31/8 1 ex W Oeverlanden Nieuwe Meer (PM) 
12/6 1 ex ad Z Overdiemerpolder (VOD) 
3/7 1 ex; 6/7 1 ex strekdam Ballast/ De Krijgsman (VOD) 
5/7 1 ex hoogzwevend Benninghstraat Amstelveen (WAP) 
16/7 1 ex Batterij Halfweg (PD) 
19/7 1 ex & 1 ex hoog cirkelend Haviksborst Buitenveldert (Andriese) 
9/8 1 ex; 20/8 1 ex; 24/8 1 ex Gein III (VOD) 
12/8 1 ex W Middelpolder Amstelveen (Andriese) 
17/8 1 ex; 25/8 1 ex gehoord omg Radar Asd Bos (PM) 
20/8 1 ex Broek in Waterland (PD) 
24/8 1 ex ZW De Braak Halfweg (PM) 
25/8 1 ex omg Ruigoord (MH) 
31/8 1 ex Diemerzeedijk (VOD) 

Visarend 
5/6 1 ex uit bomen noordoever Nieuwe Meer, enige tijd rondvliegend en weg

gepest door Zilvermeeuwen om 6.00 uur, daarna heel hoog Z-ZO over het 
Asd Bos (FV,WW) 

Boomvalk 
broedgeval Nesserlaan Amstelveen (PB) 
broedgeval Diemerzeedijk op 29/8 2 jongen uitgevlogen (VOD) 

Waterral 
10/6 1 ex omg Gemaal Halfweg (v. Groen) 
diverse waarnemingen in de gehele periode Vijfhoek (VOD) 

Waterhoen Klein 
13/7 1 gehoord om 1.30 uur rietland bij Urbanuskerk Bovenkerk langs Zwarte Pad 

op 19/7 nog aanwezig daarna geen waarnemingen meer 
het geluid was een explàsief kwek-kwek-kwek, paar maal versnellend met 
aflopende triller, echter veelal volhoudend kwek-kwek met grote tussen
pozen (helaas geen geluidsopname gemaakt) 
verplaatste zich gedurende de week over enkele 100-en meters (Szalata, 

_ v.d. Veen,PB) 

Scholekster 
broedgeval op plat dak Formido gebouw Amstelveen (zie ook elders dit nummer) (WAP) 

Kleine Plevier 
broedgeval in visdievenkolonie Australiëhavenweg (PM) 
1 territorium ten W metrostation Bijlmer (R. v.d. Berg) 
gehele maand juli 1 ex ad Diemerpolder (VOD) 

Goudplevier 
1/8 ±_ 50 ex De Lievelden Spaarnwoude (PD) 
daarna regelmatig waargenomen in Spaarnwoude en Waterland 

Zilverplevier 
28/7 1 ex gehoord; 29/8 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 
26/8 3 ex (zomerkleed) Z-ZW Gein III (VOD) 

Kanoetstrandloper 
31/8 1 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

.\ ,,, 
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Kemphaan 
vele waarnemingen uit de gehele regio 

Rosse Grut to 
2/8 72 ex; 5/8 1 ex; 17/8 64 ex; 29/8 1 ex allen ZW Vijfhoek (VOD) 

Regenwulp 
18/7 2 ex Uiterdijken Spaarnwoude (PD) 
21/8 overvliegend gehoord le Helrnersstraat (FV) 
vele waarnemingen Vijfhoek (VOD) 

Wulp 
13/6 1 ex Eendrachtpolder (PM) 
22/6 7 ex Z Aziëhavenweg (PM) 
24/6 2 ex (ad+juv) Noordzeeweg (PM) 
6/7 enkele ex omg Poelruiterplas (MH) 
18/7 1 ex Uiterdijken Spaarnwoude (PD) 
21/7 1 ex W Oeverlanden Nieuwe Meer (PM) 

Zwarte Ruiter 
vele waarnemingen uit de gehele regio 

Groenpootruiter 
vele waarnemingen uit de gehele regio 

Witgatje 
vele waarnemingen uit de gehele regio 

Bosruiter 
18/7 2 ex Lievelden Spaarnwoude (PD) 
19/7 2 ex Gein III (VOD) 
20/7 gehoord Diemerpolder (VOD) 
24/7 6 ex Uiterdijken Spaarnwoude (Frieswijk) 
24/7 2 ex: 25/7 2 ex; 24/8 2 ex Batterij Halfweg (PD,PM) 
25/7 ~10 ex; 26/7 ~5 ex Verenigde Binnenpolder (Frieswijk,PD) 
25/7 3 ex weiland langs Spaarndammerdijk (KH) 
10/8 4 ex Aziëhaven (VB) 
30/8 2 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Kokmeeuw 
enkele broedparen in visdievenkolonie Australiëhavenweg (PM) 

Mantelmeeuw 
2 ex ad ssp L. /. • .in.tvuntz.cüu/2 Dortmuiden (PM) 
1 ex ssp L. /.. ~u.1; :W;,::,t6/8 1 ex N Lelylaan (PM) 

77 

Kleine 
24/6 
19/7 
31/7 
31/7 
28/8 

3 ex (waaronder 1 ex ssp L. /., g~~.ü..) Oeverlanden Nieuwe Meer (PM) 
1 ex; 3/8 1 ex ad ssp L. /. • .in.tvuntz.cüu/2; 12/8 1 ex Aziëhaven (v. Dijk,Tak,PM) 
1 ex ad ssp L. /.. ~iu/2; 30/8 2 ex ssp L. /.. ~u/2 & 1 ex 
ssp L, /., g~~.ü.. Osdorper Binnenpolder (PM) 

vele waarnemingen Vijfhoek (VOD) 

Noordse Stern 
18/8 1 ex ad vissend met een Visdief om 14.30 Amerikahaven 

onderscheidde zich van Visdief door kortere geheel rode snavel en rondere 
kop, door wat kleinere en fijnere bouw en miste zwart op bovenvleugel. 
miste echter enige buitenste staartpennen, kop was nog in zomerkleed (PM) 
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Halsbandparkiet 
gehele periode 2 ex pendelend tussen Frankendael en Nwe Oosterbegraafplaats (WW) 

Tortel 
regelmatig waargenomen Oeverlanden Nieuwe Meer, Lange Bretten, Batterij, 
Ruigoordweg, en in aug omg Vijfhoek (R. v.d. Berg,PD,MH,PM,VOD) 
13/7 1 ex zingend Zuiderweg Houtrak (KH) 
16/7 1 ex Inlaagpolder (PD) 
16/7 1 ex Z Gein III (VOD) 
20-7 1 ex Dijkland Spaarnwoude (PD) 
7/8 2 ex omg hotel Ibis Schiphol (Tak) 

Groene Specht 
regelmatig waargenomen Noordkant Asd Bos (VB,MH,PM) en Thijssepark (WAP) 
9/6 1 ex Broersepark Amstelveen (WAP) 
20/7 1 ex omg voormalige station Sloterdijk (Oreel) 
28/7 1 ex juv Vijfhoek (VOD) 
28/7 1 ex roepend volkstuinen Utrechtseweg (Andriese) 
4/8 1 ex fouragerend Amstelpark (Andriese) 
17/8 1 ex gehoord volkstuinencomplex "Ons Buiten" (PM) 
25/8 1 ex gehoord Oeverlanden Amstelveense Poel (PM) 

Kuifleeuwerik 
gehele periode 2 ex ook met voer omg Osdorper Scholengemeenschap (PD) 

Oeverzwaluw 
12/6 2 ex met nestmateriaal waarschijnlijk broedend in nieuw dijklichaam 

A-1; 18/7 2 ex aldaar (VOD) 

Boompieper 
23/8 1 ex gehoord Gein III (VOD) 

Zwarte Roodstaart 
aanvulling territoria oude dorp Amstelveen (1), AMRO- en NMB-gebouw Bijlmer, 
Spui/Kerkstraat (1) (R. v.d. Berg,KH,PB) 

Gekraagde Roodstaart 
3/6 1 ó zingend Kerkstraat 380 (KH) 

1 ex le kj Plantage Doklaan (WW) 
1 ex Gein III (VOD) 
1 ex Uiterdijken Spaarnwoude (PM) 

Paapje 
10/8 
21/8 
24/8 
28/8 
30/8 

1 ó Poelruiterplas, 2 ex Spaarndammerdijk thv Vinkenbrug 
2 ex Vijfhoek (VOD) 

Tapuit 
4/6 
20/8 
21/8 
24/8 
28/8 
31/8 

3 ex; 25/8 2 ex Aziëhavenweg (VB,MH) 
2 ex Markerdijk, 1 ex Ransdorp (PD) 
1 ex; 27/8 1 ex Gein III (VOD) 
1 ex Grote Braak, 1 ex Uiterdijken Spaarnwoude 
+ 10 ex Spaarndammerdijk thv Vinkenbrug (PM) 
2 ex Vijfhoek (VOD) 

Kramsvogel 
19/8 1 ex Oeverlanden Nieuwe Meer (PM) 

(PM) 

~ - ) 



De Gierzwaluw 25 (1987) 1 nr. 3 79 

Grauwe Vliegenvanger 
in de vorige periode werden er geen Grauwe Vliegenvangers gemeld, hierop reageerden 
verschillende waarnemers met waarnemingen en broedgevallen ook in de stad 

Bonte Vliegenvanger 
1/6 1 ex; 5/6 1 ex De Braak Amstelveen (WAP) 

Baardmannetje 
10/6 1 ex juv omg Gemaal Halfweg (v. Groen) 
30/6 1 ex IJdoorn (v. Groen) 

Buidel mees 
28/7 3 ex juv allen geringd & 2 ex gehoord Vijfhoek (VOD) 

Wielewaal 
diverse waarnemingen Noordkant Asd Bos (R. v.d. Berg,PM) 
22/8 1 9 ZW Vijfhoek (VOD) 

AANVULLINGEN 

Kluut 
broedgevallen Eendrachtspolder, Gein III (PD,PM,VOD) 

AANVULLINGEN VORIGE PERIODE 

Grote Zeeëend 
25/4 5óó IJsselmeer thv Uitdam (R. v.d. Berg) 

Havik 
27/3 1 9 2e/3e kj Urbanuskerk Bovenkerk (PB) 

Zwarte Specht 
in mei 1 ê enkele malen waargenomen omg Ringvaart thv Schipholweg Asd Bos (PB) 

So ... what did I m,s,? 
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~KNIPSELKRANT 
Scholier broedt 
ei meerkoet uit· 

Van onze Rotterdamse · 
redactie 

SLUIS (Z-Vl.), maandag 
De 10-jarige Abi van Lare 

uit Sluis in Zeeuw-Vlaande
ren heeft met zijn eigen li
chaamswarmte het ei van een 
meerkoet uitgebroed. 

Achteraf bleek alle moeite 
echter voor niets, omdat de 

. ê;" pasgeboren vogel dit weeks 
- , einde toch het loodje legde. 
l'k De scholier vond het ei vo

--0 rige week in de natuur. Ver-
moedelijk was het uit een 

IJ- nest gevallen. Het nest was 
:f. verlaten. De jongen nam 
r:;J. daarom het ei, dat op uitko
v men stond, mee naar huis. 
1
~ Enkele dagen lang zorgde hij 
U> er goed voor. _ · 
r- Als hij naar buiten wilde, 
r~ wikkelde hij het ei in stoflap
;-, pen en bond het op zijn buik 

vast. Omdat hij letterlijk "op 
eieren liep", wandelde hij 
voorzichtig en voorovergebo
gen. 

Toen de kleine meerkoet 
werd geboren, leek de kakel-
verse vogel kerngezond. Dit 1 

Vier uilen als 
gijzelaars 
LONDEN (Reuter). - De 

Britse politie is sinds zaterdag 
op zoek naar een man die uit de 
dierentuin van Londen vier ui
len heeft ontvoerd. Hij eist een 
losgeld van 6.280 gulden voor 
de dieren. 

Het dagblad Today meldde 
dat zijn redactie was opgebeld 
door een man die geld had 
geëist als men de vogels gezond 
en wel wilde terugzien. 

De onbekende was vrijdag. 
o"t:htend vroeg door het dak het 
vogelhuis binnengedrongen en 
had de uilen weggenomen. VoJ .. 
gens Today is er een levendige 
zwarte markt in roofvogels in 
Londen. 

De gestolen uilen zijn in het 
wild niet zeldzaam, maar in En
geland wel. In de dierentuin 
werden ze gebruikt bij een 
broed project. \ 

1 iA/t-RL ,DACj~O IO-f8i 

Kraamkamer ,p/-1 
te water 
SPAARNDAM. - Omwonen

den van de binnenhaven van 
Spaarndam volgen met grote 

· spanning het futenpaar, dat op 
een geïmproviseerd nest mid
den in de haven op drie eieren 
zit'te broeden. Eind april raakte 
het paar in zodanig hevige staat 
van opwinding, dat omwonen- , 
den besloten een aanzet tot een 
nest voor het jonge paar te con
strueren. Op 25 april werden 
drie eieren gelegd en vanaf 18 
mei lossen vader en moeder 
fuut elkaar elke twee uur af bij 
het broeden. De buurt wacht 
vol spanning de komst van de 

· jonge futen af. Liefst nog dit 
weekeinde, wanl dan worden 
weer de traditionele Spaarn
dammer Kolkdagen in het ha
ventje gehouden en die drukte 
is voor een broedend gezin be-
paald minder gewenst. . 

Htt-ARlEM~ l)~k)lAI) 2D-6 

weekeinde stopte het diertje 
echter met eten en binnen 1 ( 

·een paar uur was hij dood. THE 4CA~OiAN ?:,-J-J 1 
Moscow crows tb.at are merely having a high old time 

Sir, - The crows that live in 
Moscow (Guardian, June 22), 
are neither gigantic nor 

·. specially Siberian, and they 
were not " brought to Moscow 
10 years ago". 

They belang to a race of the 
carrion crow that ranges from 
Ireland through Scotland and 
Scandinavia into Russia. Even 
if they had been " brought to 
Moscow " it would not have 
been " to control the eXJ)anding 
population of pigeons ". Crows 
are not able to capture adult 
pigeons and their predations on 
souabs are unlikely on a signifi-
cant scale. . 

That these hooded crows (Cor
vus corone curni.x) slide down 
the gilded slones of the onion
shaped domes· on the Kremlin 
hili is - or rather was - a fact: 
but their purpose appears to 
have been play, rather than 
" assisted take-off." I use the 
past tense hecause acoustical 
scaring methods and falconer's 

r,tt> 1 TELL '1:'IJ MY TH~Y 
ASorJT ïHE DERrVATfON 

. Or •c;L.ASNOST' f . . 

J 

the glass roof on an aircraft 
hangar; the explanation by a 
Jeading Soviet ornithologist was 
that they wished to continue to 
nest inside the building from 
which attempts were being 

· made · to exclude them. I can 
believe that they may have 
taken one or two kittens, and 
perhaps the odd small dog. But 
they would have no more luck 
with adult starlings than with 
adult pigeons. 

Urban ornithology is a recent 
. branch of bird study. Now that 
large cities have been large for 
q~ite .a . few avi;m generations, 

birds have ~en used with<som~, , mistakê" the, ~las,s . f.or, ice. ! new behaviour patterns are ap• 
success·,to h'elp save the: SdViet'. :1 Rea:lly( .· :':- ··. . . peil.ring. Two speëies, formerly 
gold leaf from sharp clàws. ·· In a minor way, I have Muscovites for only the sum-

Martin Walker reports that studied the dropping of hard mer - the starling and the 
these birds are dropping stones objects by birds, usually hatd• mallard - now find it more 
on to the glass roof of a depart- shelled food items, but l know advantageous to reside in the 
ment store, a museum, and a of no cases of birds dropping city all year round as the 
hotel. But I doubt hls explana, objects as ice-breakers. hooded crows have long done. 
tions : that the birds " just love Soviet hooded crows have Jeffery Boswall. 
the sound of breaking glass " been .known. hoWever, to drop Birdswell. 
and/or they. are thirsty and nuts and bolts garnered on to Wraxall, Bristol. 


