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Blonde Ruiter in Lisse

Met de algemeen bestaande methode worden ziekten met stomen en met chemica-

liën bestreden. Ook wordt onkruid wel weggebrand of op een andere manier

weggehaald.

De plas die door het onder water zetten van het bollenveld is ontstaan, is

na twee weken volop in bezit genomen door stelt- en andere watervogels.

De interressantste waarnemingen buiten de Blonde Ruiter waren 30 a 35 Kemp-

haantjes, 13 Lepelaars Bontbekplevier, Kleine Strandloper, Watersnip, Grutto,

Wulp, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Bosruiter en Oeverloper.

In totaal werden buiten overvliegende vogels zoals 2 Buizerden, Sperwer en

Torenvalk 27 vogelsoorten binnen een week waargenomen.

Terug naar de Blonde Ruiter. Vier dagen was het een komen en gaan van vogel-

liefhebbers, gewapend met fototoestellen,verrekijkers en telescopen. Ze waren

afkomstig uit heel Nederland, maar ook uit België o.a. Chris Steenman, de

fotograaf voor vogeltijdschriften en boeken in België. Zijn metgezel en land-

genoot, een tekenaar, was in drie uur klaar om alle veertjes en rest op papier

te zetten.

Na woensdag de 20 ste trad een duidelijke teruggang in aantal soorten in.

Maandagavond de 25 ste werden 13 soorten waargenomen. Het peilpaaltje gaf

nog steeds 2 cm aan. Was de overvloed aan voedsel door de grote aantallen

vogels weg gefourageerd ? Het antwoord laat ik gaarne aan anderen over.

F. de GrootLisse.

Dat de VWG Haarlem tenminste één lid heeft in Lisse,weten een twintigtal

leden. Dat er een prachtig wit ruiterstandbeeld op
De Keukenhof in Lisse

staat,weten meerdere leden. Dat Lisse ook een Blonde Ruiter als gast had,

daar kwamen Fred Cottaar en enige andere leden zich van overtuigen op maan-

dagavond 18 augustus. De volgende avond was Johan Stuart met een ander groep-

je leden ook in Lisse. René van Rossem uit Katwijk komt de eer toe de Blonde

Ruiter (Tryngitis subruficollis), een dwaalgast uit Noord-Amerika, voor het

eerst op zaterdag 16 augustus te hebben waargenomen. Zondag ’s-ochtends niet

te zien, doch om half vier was hij er weer. Met enkele korte onderbrekingen is

hij, voortdurend fouragerend, gebleven tot dinsdag 19 augustus, half negen

’s-avonds. Toen vloog hij in rechte lijn tezamen met 3 Kemphaantjes weg, rich-

ting zuid. Dat was juist nadat Johan Stuart c.s. zich snel naar de koffie

van de verlate werkvergadering hadden begeven.

Het is voor de derde of vierde keer dat deze Amerikaanse steltloper in ons

land is waargenomen. Het bollenveld van de kweker Dames aan de Loosterweg Zuid

in Lisse,nabij de kruising met de Essenlaan en tegenover ”Zandhof”, is voor

een periode van zeven weken onder water gezet en veranderd in een ondiepe

plas. Dit is gedaan om onkruid en ziekten in de grond te bestrijden. Het is een

vrij nieuwe manier van onkruidbestrijding. Zelfs de resistente Knolcypres,

ook uit Noord-Amerika afkomstig, kan niet tegen deze nieuwe aanpak.


