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De Casarca’s in de Kennemerduinen

6 oktober 1969.

Ze zijn prachtig oranjebruin, iets groter dan de bergeend.

Men,vrouw en twoe volgroeide jongen, het m.heeft een licht-

gekleurde : ha ls en een smal donker halsbandje; het vr.heeft

ook een lichte hals mc ar een spierwitte koptekening. Allen

grazen rustig bij of in 't wr.ter. ;

Het was een mooi slot van een geweldige dag! :
Toen ik op V oktober met mej ..Becker terug kwam bij het' 'meer

(zij wilde proberen nog dia's te maken) was het jammer genoeg

wat donker weer. maar wij hebben nog heel mooi gezien hoe de

volwassen vogels elkaar soms «gress&ef na joegen met een lüid

gansachtig gakgeluid. Plotseling vlogen zij allen op met een

luide tweedelige roep h?*grfk
?

steeds herhaald!Heel mooi waren

de ?»itte spiegels op de vleugels zichtbaar. Zouden ze voor-

goed v ertrek ken? Nee, eerst verdwenen ze achter een dennenbos

maar met een grote cirkel kwamen ze weer op de plas terug.
Het werd koud ai donker maar we trokken voldaan naar huis*

A. Antonisse

v.Roephorst straat 28

Haarlem.

Deze warme herfstdag trok ons naar de Kennemerduinen, waar

we, mijn man en ik,met veel vogelzang begroet werden, vooral

door veel roodborstjes, een merel, winterkoning, zelfs een

tjiftjaf liet zich horen! Dit alles bij de Bergweg. Toen we

de begroeide duinen achter ons hadden, en we richting vogel-

meer liepen hoorde ik zelfs een boomleeuwerik een aandoen-

lijk (ja hoe moet ik het anders zeggen?) liedje zingen. Deze

zang, als je het eenmaal gehoord hebt vergeet je het nooit

meer. Al die trekgeluidjes daar ben ik nog niet in thuis, maar

de boomleeuwerik herken je overal uit. Dan moet ik aan Jac.

P. Thijsse denken, hij schreef ergens: wat is mij liever, de

nachtegaal of de boomleeuwerik?

Als we de fietsen weer pakken en bij het vogelmeer aankomen,

zien we direkt een paar vreemde gasten in het water. Ganzen?

Nee, het zijn vier casarca’s; dwaalgasten 7x (gids).


