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Ga eens vogelen in Zuidelijk Flevoland

De reden waarom deze anders zo zeldzame diertjes er nu in zo (relatief),

groot aantal zitten zit hem natuurlijk in het "biotoop en de tijd van het

jam» Bovendien wordt de populatie van de gehele polder nu in een klein

gebiedje (ten oosten van de rotonde) teruggedrongen. Volgend jaar zal 't

wel afgelopen zijn. Of we ook elders, bijv.in de duinen, ooit iets van

deze "explosie" .zullen meemaken, zicals een aantal jaren geleden met de

baardlïézen?
.

h'ie kan mij iets meedelen over het voorkomen van de Kerkuil?

K.J. Eigenhuis

Serihgenstraat 6

Aalsmeer»

In de nieuwe polder is een biotoop geschapen, zoals je dat nergens in

Nederland vindt, zeker niet, als je de uitgebreidheid ervan als kenmerk

rekent. Menigeen zal, aan de dijk staande, wel eens gemijmerd hebben:

Wat zal daar in die rimboe wel allemaal niet rondscharrelen? Welnu, af-

gelopen dagen heb ik het geluk gehad dat ik werkelijk eens iets in de

kijker kreeg; wat te denken van 1 Waterhoen, Waterral, 2 Porseleinhoen-

ders en 1 Baardmeesman tegelijk in het beeld? (7°). Voor het Klein en

Kleinst Waterhoen heb ik wel uren moeten staan blauwbekken (’S morgens

vroeg, ’s avonds) maar als je ze dan ook ziet, is het die moeite wel

waard. In verband met het feit, dat er ook juveniele vogels tussen lo-

pen, is een goed determineerwerk wel vereist. ”Kist” schiet hier m.i.

te kort, ”Vogels van Europa” is in dit opzicht (plaatjes) veel beter.

Voor wie ze ook wil zien; haast is geboden, want men is het gebied

op ’t ogenblik aan het draineren en rallen lopen nu eenmaal graag met

natte voeten rond. Ga doodstil aan een plasje staan (of zitten op een

klapstoeltje) met zoveel mogelijk rietzoom in zicht. Succes (bijv. een

Porceleinhoen) is binnen het half uur verzekerd.


