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Flevo-ekskursie met de Vogelwerkgroep Haarlem

Langs de Knardijk was het prettiger

vogelen. Het verrassende van deze

tochten is dat de waarnemingen ieder

jaar weer anders zijn. Deze dag stond

in het teken van de vele Baardmanne-

tjes en vooral ook de Pijlstaarten die

in vluchten van honderden over ons

heen kwamen. Het was een machtig

schouwspel als steeds weer zo'n

mooie formatie Pijlstaarten over ons

heen kwam suizen. Cor de Groot schat-

te het aantal zeker op 3. 000 eks.

Overal in het riet hoorden we vele

Baardmannetjes, ook zagen we ze

langs de rietstengels op en neer klim-

men. Ook de Waterral liet zich overal

in riet en ruigte horen. We hoopten dat de schuilhut op palen, die achter de

brede rietkraag ongeveer 500 m. van de weg af staat, te bereiken zou zijn.

We hadden geluk, het was droog genoeg om met kaplaarzen door de modder

te komen. De cleur was niet op slot, dus we boften. Hier konden we allen door

een brede spleet veel vogels van nabij bekijken. Zonder enige argwaan bij de

dieren konden we veel Watersnippen, Zilverplevieren en Bonte Strandlopers

zien. Vele Kluten maaiden rustig door het water. De stilte werd even ver-

stoord door een troepje trekkende Vlaamse Gaaien, die op misschien 10 m.

afstand in een Wilgje kwamen uitrusten.

Onze herfst-Flevotocht op 15 okt. 1972 startte om 7 uur van het Lorentzplein

met vier auto’s en ongeveer 16 personen. De dag begon met windstil mistig

weer en het werd er in de polder niet beter op, maar de stemming was, zo-

als altijd, goed en verrassingen blijven nooit uit.

Het is een te gevaarlijke onderneming om langs de Flevodijk in en uit de au-

to’s te stappen; zeker met slecht zicht. Iedere officiële stopplaats werd dan

ook wèl benut. Veel zagen we nog niet, maar toch was het de moeite waard,

al denk ik maar aan de twee baltsende Futen die hals aan hals stonden, dach-

ten zeker dat het al lente was. Het bleek dat er in de plasjes nog veel te zien

was, o. a. Kemphanen, Watersnippen, Wulpen, Kluten, Rosse- en gewone

Grutto’s. Ook groepjes ganzen, veel Tafeleenden en Krakeenden.

Toch zijn we eerst aan de koffie gegaan, waarna de mist aardig opgetrokken

was.
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Het werd langzamerhand tijd de
weg weer op te zoeken. Wij zaten nu onder

de modder, maar waren zeer voldaan. Hierna hebben we o. a. nog veel Klu

ten en honderden ganzen gezien. Het was weer een goede dag*.

Graag zou ik willen zeggen hoeveel dergelijke gezamelijke tochten van 'de

Vogelwerkgroep voor mij-en ik weet zeker voor vele anderen- betékenen.

Ook dcictrom jubilerende Vog-elwerkgroep Haarlem nog vele goede jaren.

Mevr. A. Antonisse

v. Raephorststraat 28

Haarlem.


