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Big day 1987

Meestal houdt dit dan in, dat de deelnemende teams 24 uur lang

met een auto door Nederland crossen om maar zoveel mogelijk plaat-

sen af te kunnen gaan.

Vorig jaar kwam bij enkele vogelaars van de VWG het idee op deze

milieu-onvriendelijke manier van vogelen (op een gemiddelde big

day per auto wordt meer dan 100 liter benzine opgestookt !) te

vervangen door een milieu-vriendelijke big day met de fiets. Te-

vens werd besloten dat de vogelsoorten allen in het werkgebied

van de VWG Haarlem waargenomen moesten worden (het werkgebied

wordt globaal begrensd door de zee in het westen, de zuidgrens

van de Amsterdamse Waterleidingduinen via Hillegom, de Haarlem-

mermeer en Halfweg in het zuiden en oosten en het Noordzeekanaal

in het noorden).

Zowel in 1986 als in 1987 werd besloten de big day begin mei te

houden. Dit is de meest ideale tijd van het jaar cm veel soorten

te zien, omdat dan de meeste zomervogels weer in de regio terug

zijn, de meeste trekvogels hun doortrekpiek in de regio hebben en

er nog een aantal wintervogels in de regio aanwezig kunnen zijn.

De gevolgde route op beide big day's was voor alle teams onge-

veer gelijk en was zo uitgestippeld dat de kans om veel soorten

te zien het grootst was. De route liep ongeveer als volgt: start

's nachts bij het moerasje van de Liede, vervolgens naar Halfweg

en Ruigoord cm nachtsoorten als Waterral, Porseleinhoen, Dodaars,

Roerdomp e.d. te doen; vervolgens 1 uur voor zonsopgang naar het

duin cm Bosuil, Houtsnip en alle zangvogels te "verzamelen". Na

een route door het duin naar de Zuidpier voor de zeevogels en

de langstrekkende steltlopers, 's middags terug naar de polder

voor "poldersoorten" als de zwaluwen, Zcmertaling, Watersnip e.d.

en 's avonds werden gebieden bezocht waar die dag soorten gemist

waren.

Vijf mei jl. werd er door 8 leden van de VWG Haarlem een Big Day

gehouden in de regio Haarlem.

Nu zullen de meeste leden zich afvragen: wat is eigenlijk een Big

Day? Een big day houden is eigenlijk een soort spel dat nauw ver-

want is met vogels kijken; op een big day wordt door een of een

aantal teams geprobeerd om in 24 uur, van 0.00 uur tot 24.00 uur,

zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen (zien en/of horen).
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De big day van 1986, het eerste jaar dat hij in de regio gehouden

werd, was een enorm succes. De big day werd toen door 1 team op

3 mei en door 2 teams op 4 mei gehouden. Het winnende team nam

toen 122i soorten waar (i punt voor de ondersoort Engelse gele

kwikstaart), terwijl de "verliezers" resp. 122 en 113 soorten

waarnamen. Het team dat slechts 113 soorten waarnam, mocht echter

het genoegen smaken een Terek ruiter (Xenus cinereus) te ontdek-

ken bij het Plasje van Spaarnwoude (pas de 5e waarneming voor Ne-

derland, zie ook De Fitis 1986 (3): p. 111-113).

Dit jaar lag het aantal waargenomen soorten op de big day een

stuk lager. Dit was voornamelijk te wijten aan het slechte weer.

Het was weliswaar droog (in tegenstelling tot 1986 toen het een

deel van de big day regende), maar het was erg koud (± 10 °C) en

er stond een zeer harde noordenwind.

De uitslag dit jaar was: 115 soorten voor het team bestaande uit:

Evert van Huijssteeden, Erwin Robbertz, Amon Gouw en Juliette

Kauffmann, en 112 soorten voor het team bestaande uit: Ferdy Hie-

selaar, Frank Dorel, Richard Joosten en Rob Strucker (een vogel-

vriend uit Rotterdam). Door beide teams samen werden in de regio
in totaal 125 soorten

waargenomen.

Ook de krant schonk aandacht aan onze regionale big day.

(Haarlems Dagblad, 6 mei 1987).
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Één van de algemenere soorten die door het slechte weer gemist

werd, was de Dwergmeeuw, een soort die normaliter begin mei met

300-1000 exemplaren per dag doortrekt langs de kust. Ook misten

beide teams de Dwergstern, die je gewoonlijk ook begin mei gemak-

kelijk kan zien bij de Zuidpier. De harde noordenwind had echter

ook voordelen, nl. dat de naar het noorden trekkende steltlopers

door de harde wind zeer laag over de branding vlogen, waardoor

ze zeer goed van dichtbij te bekijken waren. Zo zagen we groepen

schitterende Zilverplevieren, Rosse grutto's en Kanoetstrandlopers

in zomerkleed aan ons voorbijtrekken. Op deze dag werden verder

nog enkele 'vroege' vogels, zoals een zingende Wielewaal, en en-

kele 'late' vogels, zoals een Kramsvogel en een Smient, waargeno-

men.

Dat op zo'n dag ook het toeval bepaalt of een soort gezien wordt,

moge blijken uit de volgende aneodote:

Het eerste team (Frank, Ferdy, Richard en Rob) zag 's morgens een

paartje Wintertaling op zee bij de Zuidpier; het tweede team mis-

te ze. 'S middags ging het eerste team in een weiland Patrijzen

zoeken; ze zagen deze soort echter niet, maar wel 3 Wintertalingen.

Het tweede team kwam even later bij hetzelfde weiland, zag weer geen

Wintertalingen maar wel Patrijzen ! Tenslotte zag het eerste team

's middags bij de Liede een paartje Patrijzen en terwijl ze zich ver-

kneukelden over het feit dat het ± 20 meter verder staande team

de vogels niet zag (er is geen beter vermaak dan leedvermaak, zeg-

gen ze weieens), vermaakte het tweede team zich opperbest, cmdat

het eerste team de over hun hoofden vliegende Watersnip niet zag !

Al met al was het een leuke, zij het vermoeiende, dag met allerlei

onverwachte gebeurtenissen en de deelnemers zijn het er over eens:

Volgend jaar weer !

Mocht u zelf interesse hebben om een big day te houden of volgend

jaar mee te doen dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Ferdy Hieselaar

Franz Leharlaan 33

2102 GH Heemstede

Tel.: 023 - 289260


