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VERSLAG VAN DE CONTACTAVOND VAN DE VOGELWERKGROEP AMSTERDAM OP 23 APRIL 1996
Na een paar keer bellen ging de deur open van het gebouw achter
de Hortus Botanicus (de aanhouder wint). Zeker 12 mensen waren
komen opdagen om te genieten van Texaanse vogels. Er was
gelegenheid genoeg om wat bij te praten want de spreker, Jan van
der Laan, liet nog even op zich wachten. Om half negen kwam hij
binnen. Aan de te vertonen diaserie was nog tot even voor achten
gesleuteld. Goed, de lichten uit en luisteren maar.
Samen met Oscar Endtz en Max Berlijn was Jan eind maart/begin
april 1993 naar Texas gevlogen om daar in tweeëneenhalve week
een rondje te rijden. De tocht voerde eerst langs de kust, vervolgens langs de Rio Grande het binnenland in. Vele uren werd op
saaie wegen in de auto doorgebracht. Toch bleek Texas verassend
vogelrijk en werden dankzij het bestaan van maar liefst 5 vogellijnen zelfs enige neotropische dwaalgasten gescoord.
Een probleem gedurende de hele avond was de naamgeving van
de diverse getoonde soorten, vaak was alleen de Engelse naam
bekend, of een vertaling ervan in het Nederlands. Op de tocht werd
een aantal interessante plasjes aangedaan. Dat leverde steltlopers op
als de Amerikaanse Kluut, de Bartram's Ruiter, de Alaska Strandloper en de Baird's Strandloper. Een zeldzaamheid was een jonge
Jacana, een steltloper die op een waterhoentje lijkt maar nog het
meest verwant is aan de Scholekster. De vogel heeft bijzonder
lange tenen waarmee hij over op het water drijvende vegetatie
loopt. De Geringde ijsvogel, die zo groot is als een Houtduif werd
boven de Rio Grande opgemerkt. Aan duiven overigens geen
gebrek. Zo kregen we de zwaar geschubde Inca Duif te zien en de
Gewone Grondduif, een miniatuuruitvoering van de duif. De
White-tipped Dove verscheen op een voedertafel, waarvan er nogal
wat zijn in Texas. Het zijn goede plekken om te vogelen en foto's
te maken. Een zeer spectaculaire soort die hier werd waargenomen
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was de Groene Gaai, een prachtig gekleurde tropische vogel.
Aan het begin van de reis werd de zeldzaam geworden Redcockaded Woodpecker opgemerkt. In een eikenbos in het binnenland van Texas werd met succes gezocht naar 2 bijzondere soorten,
de Goudwangzanger en de Zwartkopvireo.
Nog veel meer soorten passeerden de revue, waarvan sommigen
ook wel eens in Nederland gezien worden, zoals de Grote geelpootruiter die vorig jaar voor het eerst in Nederland werd waargenomen. Al met al was het een boeiende avond.
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