
214 DE LEVENDE NATUUR. 

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN 
OP OVERFLAKKEE. 

OVER de fauna en flora van dit eiland is, voor zoover ik weet, nog nooit iets in 
D, L. N. geschreven. Toch is ook hier voor den natuurliefhebber wel een en ander 
te vinden en te zien, vooral op ornithologisch gebied. Ik zal trachten eenige van 
mijn hier verrichte waarnemingen weer te geven. Alle orden zijn niet even rijk 

vertegenwoordigd; vooral aan zangvogels is het eiland arm. Behalve de allergewoonste 
vogeltjes is er in dit opzicht weinig bijzonders te zien. De nachtegaal bijv. komt hier 
hoogstwaarschijnlijk niet voor en zelfs het elders zoo algemeene vliegenvangertje heb 
ik er nog nooit te zien gekregen. Alleen heeft hier en daar in een tuin een spotvogel zijn 
mooi nestje gebouwd en broeden langs de landwegen enkele paapjes. Leeuweriken zijn 
er echter in grooten getale. 

Met roofvogels is Overflakkce over 't geheel ook niet gunstig bedeeld, 's Zomers broedt 
hier en daar een enkele torenvalk, op het gors huizen het geheele jaar door eenige bruine 
kiekendieven, en 's winters komen altijd wel sperwers door, maar daar blijft het meestal 
bij. Slechts één keer, op 2en Kerstdag 1922, heb ik een smelleken gezien, dat op een paaltje 
een middagdutje scheen te doen. En tenslotte kan ik nog vermelden, dat eenige jaren 
geleden hier een zeearend is geschoten. 

Maar het gemis aan zangvogelsoorten wordt ruimschoots vergoed door de groote hoe
veelheid en verscheidenheid der strandvogels, die het geheele jaar door de aan het water 
gelegen gorzen en het water zelf bevolken en opvroolijken. Het rijkst is het vogelleven 
er wel in 't laatst van Maart en 't begin van April, want dan wemelt het van trekvogels, 
die of nog weg moeten gaan naar het hooge Noorden of pas uit het Zuiden teruggekomen 
zijn. Bij ebbe zitten allen ver van het gors, op de slibgronden, maar als het vloed is, zwem
men de meesten vlak langs den oever en dan zijn ze op sommige plaatsen vanaf den buiten
dijk heel goed na te gaan. Als ge in dien tijd mooi weer hebt, ziet ge daar vrijwel al onze 
eendensoorten, nog in het prachtkleed. En het aantal dezer vogels is ontzaglijk groot. 
Op korten afstand kunt ge u dan verheugen in de mooie liefdespelen van sommige soorten, 
Een enkele soort, als de kuifeend, is er dan bijna niet meer; 's winters zijn ze hier alge
meen, maar tegen April zijn ze al weer vertrokken, 

De ganzen, die reeds in October van het vorige jaar hier waren, zijn er dan ook nog. 
Ze komen geregeld eiken winter in groote troepen, en het is merkwaardig te zien, dat 
ze in den eersten tijd, als ze nog niet zooveel last gehad hebben van de jagers, lang zoo 
schuw niet zijn en veel vaker op het gors (dus op het land) durven komen als eenige maanden 
later. Dan zwemt bij vloed soms de gansche troep onder luid gesnater in 't water, 
daarbij telkens grondelend als eenden. Ze blijven hier heel lang; sommige kleine 
troepjes tot ^ 10 Mei; elk jaar vertrekken de laatsten tegen dien tijd. Maar hoe 
talrijk ze ook mogen komen, nog nooit heb ik hier een andere soort dan de gewone 
wilde gans gezien, 

Nu en dan komen echter wel degelijk anderen; zoo werden voor twee jaar bij Middel-
harnis de zeldzame brandgans en roodhalsgans gevangen, 

In Mei is de grootste voorjaarsdrukte al weer voorbij; van de eenden zijn er niet veel 
meer overgebleven. De bergeend zwerft hier het geheele voorjaar in kleine groepjes rond; 
hoogstens heb ik er acht bij elkaar gezien. Ze blijven wel tot in Juni, ofschoon ze hier 
geen broedgelegenhcid hebben, — Even lang blijven hier ook enkele goudpluvieren; die 
zijn in de laatste helft van Augustus al weer terug, 

De betrekkelijke stilte in Juni en Juli zal voor een deel ook wel veroorzaakt worden, 
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doordat hier zoo opvallend weinig zwem- of waadvogels broeden, waarschijnlijk alleen 
tureluurs, grutto's en natuurlijk wilde eenden. Daar ik 10 Mei 1923 ook kemphaantjes 
heb zien vechten,- zou het niet onmogelijk zijn, dat die hier ook broeden. 

De vogels, die in Juni en Juli de meeste aandacht trekken, zijn de aalscholvers. Het 
geheele voorjaar zijn ze hier ook wel te zien, maar eerst in den zomer komen ze in grootere 
troepen, die dan den dag doorbrengen op een groote, voor den ingang van het Hollandsch 
Diep gelegen zandplaat. Het lijkt bijna ongeloofelijk, maar in die dagen heb ik wel eens 
ruim honderd tegelijk op die plaat zien zitten, de meesten als pinguïns in rijen geschaard. 
In Juli en Augustus zijn er ook jongen bij, kenbaar aan de lichtgekleurde buik. Waar 
al deze aalscholvers vandaan komen, weet ik niet, 's Avonds zie ik ze bijna nooit weg
trekken en 's morgens ze niet komen. De enkele keeren, dat dit mij toch gelukt is, kwamen 
de meesten uit of gingen naar het Zuiden. Als ze niet rusten, zwemmen ze in de groote 
zeearmen rond, maar, daar ze bij ons heel schuw zijn, komen ze alleen op zeer stille plekjes 
een enkele keer aan wal, om hun vleugels te drogen. Dan zijn ze heel moeielijk te besluipen, 
maar het is mij toch twee keer gelukt. Den eersten keer gingen ze na vijf minuten weer te 
water, om vlak bij den kant te visschen. Telkens doken ze (er waren er drie) onder en 
kwamen meestal zonder iets boven. Toch hebben ze nog twee botjes van + 15 c. M, lengte 
gevangen; deze visschen werden eenvoudig doorgeslikt; duidelijk was toen te zien, dat 
de hals van die vogels verbazend opzwol en dat ze bewegingen maakten alsof ze naar 
lucht snakten; maar dan gingen ze weer gewoon door, alsof er niets gebeurd was. Ook 
andere vogels heb ik wel visch zien vangen, vooral vischdiefjes; die vangen hier hoofd
zakelijk spieringen. In Augustus 1923 vloog een met een spiering door de lucht, die hij 
spelenderwijs (of per ongeluk?) liet vallen, om hem, voordat hij in het water terecht kwam, 
weer op te vangen. Een anderen keer had een vischdiefje bij Middelharnis ook wat in zijn 
bek, dat hij op den grond liet vallen, toen een ander sterntje hem zijn buit betwistte. 
Het bleek een spiering te zijn, 

Den geheelen zomer staan altijd blauwe reigers aan den waterkant te visschen, zoowel 
op het gors in de kreken, als aan de ondiepe geulen van het bij eb drooggevallen slib. 
Ze zijn afkomstig van een reigerkolonie op een boerderij bij Ooltgensplaat, die een dertig 
nesten telt. Ik let altijd op hen, maar in Augustus met nog meer aandacht dan gewoonlijk, 
want dan kan er ook wel eens een zwervende purperreiger onder zitten. De kans is gering 
maar in 't laatst van Aug. 1922 heb ik toch een op zeer korten afstand geruimen tijd 
kunnen zien. Hij was nog in het jeugdkleed, met veel meer bruin dan de ouden. 

Een andere bewoner van het Naardermeer, de beroemdste nog wel, de lepelaar, komt 
hier geregeld elk jaar in Aug. in kleiner of grooter aantal een paar weken Overflakkee 
bezoeken. Ze komen omstreeks 10 Aug. en hebben evenals de aalscholvers hun vergader
plaats op de zandplaat, vanwaar uit ze dan de kusten van het geheele eiland bezoeken. 
Zoo heb ik in 1922, toen er trouwens bijzonder veel waren, aan het zeestrand bij Ouddorp 
eens 7 lepelaars bij elkaar gezien. Behalve aan hun mooie witte kleur waren ze reeds in 
de verte te herkennen aan hun eigenaardige wijze van voedsel zoeken in ondiep water, 
het z.g, sabelen. Maar als de heele troep bij elkaar is, doen ze dat niet, dan rusten ze. 
Eens heb ik hier op de zandplaat in Aug. 1922, met mijn vriend F. J. Nieuwenhuijzen 
zelfs 38 lepelaars bij elkaar gezien! Dat deze vogels in den nazomer wel eens de Zeeuwsche 
en Zuid-Hollandsche stroomen bezoeken, was mij bekend, maar ik had nooit durven 
hopen hier zoo veel tegelijk te zien. Ik meen dat het een zeldzaamheid is, zoo'n groote 
troep bij elkaar. Als echter iemand beter weet, en hij dat in D. L. N. me wil vertellen, 
zal ik er hem zeer dankbaar voor zijn. 

Jammer was, dat ze zoo gauw vertrokken. Alleen enkelen heb ik in 1922 nog tot in 
September gezien, de laatste zelfs den zeventienden. De laatste van 1923 zag ik 8 Sep
tember. 

Er is nog een andere, hoewel niet zeldzame gast, die vanaf Juli vrij geregeld de zand-
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plaat komt bezoeken, namelijk de mantclmeeuw. Een enkele is er altijd wel te zien, maar 
vluchten van 25, zooals ik er begin Sept. 1923 een aantrof, blijven toch hier, betrekkelijk 
ver landwaarts, tot de minder algemeene verschijnselen bchooren. 

In het najaar komen langzamerhand de oude bekenden, de eendensoorten en de ganzen 
terug, die het dan weer tot het volgend voorjaar uithouden, 's Winters heb ik hier nog 
nooit de vogels, die soms zoo algemeen kunnen zijn in de zeegaten of op de Wadden, 
alken, zeekoeten, eidereenden en rotganzen of zelfs zeeëenden gezien, of ook maar ge
hoord, dat ze geschoten zijn. Daarentegen is een andere zwemvogel, de roodkelige zee-
duiker, hier een vrij algemeene gast, die ik eiken winter verscheidene keeren zie; eens, 
eind Maart 1921, zelfs een vlakbij, bij wien de keel al gedeeltelijk rood was. Hij bleek 
vleugellam te zijn; ik heb hem gevangen, toen. hij aan land ging en mee naar huis genomen 
om hem te verzorgen en zoo mogelijk, beter te laten worden, wat me reeds eenige keeren 
met wilde eenden en meerkoeten is gelukt. De zeeduiker was echter veel te wild; wel 
at hij en slikte dan jonge palingen van 15 c.M. door, (grootere kon hij zonder meer in 
zijn enge ruimte niet naar binnen werken) maar na een week is hij helaas gestorven, 

Ook zaagbekken komen nu en dan eens de Oostpunt van Flakkee opzoeken, maar 
algemeen zijn ze er niet. Ja, 20 Dec. 1921 was ik zoo gelukkig bij ons dorp een doode 
Jan van Gent te vinden, wiens borst onder teer zat. Zoover van de kust deze vogelsoort 
te vinden is voorwaar ook een buitenkansje! U kunt begrijpen, dat ik er blij mee was. 
Hij bevindt zich thans evenals de roodkelige zeeduiker, in een particuliere verzameling, 

Hiermede ben ik aan het eind gekomen van mijn, zij het ook onvolledig, verslag over 
de Flakkeesche vogelwereld. Ik hoop, dat het laat zien, dat ook op minder bezochte en 
weinig vermelde plaatsen nog veel te zien is van onze mooie vogels, 

Ooltgensplaat, J. B. KIEWIET. 

HOE PAARDEN EEN BAD NEMEN. ^ 

MEN ziet in de zomer bij zeer zonnig, warm weer, koeien vaak in het water staan. 
Nu is het van algemene bekendheid, dat ze in die tijd zeer veel last kunnen 
hebben van de runderhorzel, een soort vlieg, die aan hun haren eieren legt, 
waaruit larven te voorschijn komen, die al bijtende zich een weg banen tot 

onder de huid, waarbij grote etterbuilen ontstaan, waarmede ze zich voeden. 
Sedert de onderzoekingen van de laatste tijd, die uitgemaakt schijnen te hebben, dat 

deze vlieg zich niet licht boven water waagt, is het, naar mijn mening, wel waarschijnlik 
geworden, dat de zoeven genoemde gewoonte der runders gericht is, op het zich te weer 
stellen tegen aanvallen der door hen zo buitengewoon gevreesde horzels. 

Paarden ziet men dit nooit doen. Deze hebben ook hoogst zelden last van de horzel. 
Toch ziet men ze wel een bad nemen en, wat koeien nooit doen. zij wentelen zich daarbij 
in het water om en om. Een eigenaardige handeling bij dit baden kon ik deze zomer op 
Noord-Beveland herhaaldelik waarnemen .gedurende de warme dagen in 't begin van 
Augustus, 'k Was gelogeerd in een woning, waar dicht bij een hofstede ligt, waarvan een 
weide onmiddelik grenst aan mijn tijdelik verblijf en tevens aan het boerenerf. 

Als de paarden van de boer 's avonds hun werk gedaan hadden, werden ze niet ter
stond in de wei gelaten, maar liet men, zoals daar algemeen gebruikelik is, ze eerst enige 
tijd op de stal staan, om ze de buik voor een groot deel vol te laten eten aan verse rode 
klaver. Dan werden de staldeuren geopend en renden de dieren de weide in, een schouw-

1) Op verzoek van den schrijver in vereenvoudigde spelling. 


