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Bij de sterns zijn de poot- en snavelkleur de belangrijkste kenmerken. De 
opvallendste stern is de 'Noordse'. Het is een gedrongen vogel, de poten zijn 
nauwelijks te zien het voorhoofd is hoog/steil en rond . Eeen bijzondere 
meeuw is de Ross' Meeuw, de enigste die een halsband heeft. De 
muzikaalste meeuw is de Kokmeeuw met z'n koptelefoontje . 
Bij het determineren van de Grote- en Kleine Burgemeester spelen de kop en 
de struct;uur van de vogel een rol. Het belangrijkste kenmerk bij de Grote 
Burgemeester is dat het deel van de handpennen dat voorbij de staart steekt 
even lang of korter dan de snavellengte is. Bij de 'Kleine' is juist dat deel 
langer dan de snavellengte. 
Kortom, een hele leerzame avond waarbij 20 personen hebben genoten van 
de gebroeders De Knijff uit Alphen a/d Rijn. 

GONZENDE GANZEN BIJ GAAST (verslag excursie 12-12-93 zwjriesland) 

Emile Dirks 

Dat we zoveel ganzen zouden zien wisten we natuurlijk niet toen we elkaar 
op het Stadionplein ontmoetten. Cees, Anke, Jos, Dik, Jules, Joop, Arnout
Jan, de excursieleider Ellen en ondergetekende hebben er duizenden 
waargenomen. Vooral de Kleine Rietgans en Brandgans trokken onze 
aandacht. De laatste soort liet regelmatig z'n relatief lage 'blaffende' roep 
horen, dit in tegenstelling tot de eveneens volop aanwezige kolganzen die een 
duidelijk hoger en keffender geluid produceerden. Geringde Kleine 
Rietganzen namen we ook waar met blauwe of groen ringen, waarvan ik ik 
me-de letter-cijfer-code niet meer goed kan herinneren. Waren het de C14, 
B52, U2, NO, S5 of toch niet? 
Regelmatig namen we de Buizerd waar. Andere roofvogels waren Torenvalk, 
Sperwer, en ~ Blauwe Kiekendief. Bij Idzega troffen we een door de schrik 
of kou verstijfde groep ganzen aan in het veld. Waarschijnlijk hadden zij 
eerder op de ochtend andere ganzen aangetrokken en nu konden wij tot de 
conclusie komen dat het hier om eenfatal attraction ging: plastic lokganzen. 
De twee Sneeuwganzen waren wèl echt, al valt aan hun Noordamerikaanse 
afkomst te twijfelen. Aan het eind van de tocht hadden we voor de klifkust 
van Gaasterland niet al te veel tijd meer over. Toch zagen we weer volop 
Brandganzen en enkele Kramsvogels. Tegen het vallen van de vooravond 
gingen we huiswaarts. Vele zaken waren weer duidelijk geworden in gans 't 
Friese winter-ganzenland 
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Frank Visbeen 

Op initiatief van de Vogelwerkgroep Niedorp en SVN werd er op 10 oktober 
de Noord-Hollandse Vogeltrekdrag georganiseerd. Dit evenement viel samen 
met de internationale teldag, World Birdwatch, waaraan in ruim negentig 
landen ruim één miljoen vogelaars meededen. Het accent lag op de 
'wetlands'. 
In Noord-Holland waren op deze dag 18 telposten bemand. In totaal werden 
er 41.292 vogels geteld. De VWG Amsterdam telde in onze regio op één 
locatie namelijk de Vijfhoek. 

Het VOD nam op deze legendarische dag 2546 vogels voor z'n rekening. De 
vroege ochtendtelling (van 6.00 - 9.00) scoorde het best met 1536 vogels, 
vervolgens werden er tot 11.30 uur nog eens ruim duizend bij geteld. Met 53 
soorten was de Vijfhoek de meest soortrijke telpost uit de provincie. 

Hier volgt de TOYfIEN. 

1. Spreeuw 
2. Sijs 
3. Smient 
4. Kruisbek 
5. Aalscholver 

541 
467 
263 
181 
136 

6. Kokmeeuw 124 
7. Pimpelmees 93 
8. Dwergmeeuw 91 
9. Graspieper 80 

10. Vink 73 

Leuk waren natuurlijk de grote aantallen Kruisbekken en Sijzen en verder de 
Dwergmeeuwen. De echte krenten uit de pap waren Zwarte Stern (lex), 
Visdief (2ex), Blauwe Kiekendief (2ex), Sperwer (3ex), Smelleken (lex), 
Grote Gele Kwikstaart (3ex), Tjiftjaf (lex), Zwarte Mees (57ex), Buidelmees 
(lex), Baardmannetje (6ex), Usgors (3ex), Ekster (lex). 

Kortom: een geslaagde ochtend en voor herhaling vatbaar. 


