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Hypocriet

Pieter Thomas

Enkele soortenjagers of twitchers zijn in het bezit van een

semafoon waarop centraal wordt doorgegeven als er een zeld-

zaamheid is gevonden. Op het display is te zien wat voor soort

vogel het is, de plaats van ontdekking in de vorm van kilome-

terblokken en de afzender van de boodschap.

De eerste dag was het al meteen raak
...

Een Poelsnip is ge-

zien bij de Horsmeertjes ... Voetjeschuifelen wordt ingeruild
voor een stevige tred richting auto. Vijftien minuten later is

heel vogelend Texel op de juiste plaats aangekomen; op een

paar mensen na, die eerst een overvliegende Rode Wouw aan het

bekijken waren.

Begeleid door enkele Grote Piepers wordt het gebiedje uitge-
kamd. Na tien minuten de verlossende kreet

... gaat ie! En ja

hoor, met een wijde cirkel verdwijnt de Poelsnip achter de

duinen. De dagen hierna werden nog soorten gezien als Sperwer-

grasmus, Roodmus, Bladkoning, Morinelplevier, vele Vuurgoud-

haantjes enz. enz.

Zo vergaat een doorsneedag tijdens een DB Vogelweek.

Nu zijn er mensen die zich afvragen wat het nut is om op deze

manier naar vogels te kijken. Ik denk persoonlijk dat het net

zoveel nut heeft als een eindje fietsen of een wandeling door

de duinen of over het strand. Het woord nut kun je weglaten en

vervangen door het woord plezier. Iedereen die een hobby heeft

beleeft hieraan plezier. Het zien van een zeldzame vogel, het

Eenmaal per jaar wordt op Texel de Dutch Birding Vogelweek

georganiseerd. Dan komen gemiddeld zo’n 100 vogelaars en/of

soortenjagers naar dit eiland om leuke en zeldzame soorten

vogels te zien of, liever nog, te ontdekken.

Rondom de vuurtoren van De Cocksdorp, die zich op de noordpunt

van het eiland bevindt, zijn de meeste deelnemers aan deze

Vogelweek te vinden. De vogels die uit het hoge noorden of uit

Oost-Europa komen aanvliegen zien als eerste de bosjes die

zich achter de zeereep bevinden, zodat hier de meeste vogels
te vinden zijn. Deze rust- en foerageerplaatsen worden dan ook

grondig afgezocht met verrekijkers en telescopen, want wie wil

er nou niet een Blauwstaart, Wilgengors of Vale Lijster ont-

dekken?
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liefst een nieuwe soort voor Nederland, geldt als een enorme

kick, waarbij je hart enige malen meer slaat dan onder normale

omstandigheden.

Maar
... zegt de "echte" natuurliefhebber, jullie rijden er

wel voor naar de andere kant van Nederland, is niet zo milieu-

vriendelijk hè?

Hypocriet die je d'r bent, denk ik dan, vijf minuten geleden

vertelde je me nog hoe mooi je vakantie was in Indonesië. In

een paar uur meer vuile troep in de lucht dan alle twitchers,

soortenjagers en vogelaars bij elkaar! In heel Nederland! Denk

na voordat je een ander onderuit haalt en laat eenieder lekker

met zijn of haar hobby bezig zijn zonder dat je het daarmee

eens hoeft te zijn.

Wordt vervolgd ....
denk ik?!

Vogelaars bij de eerste Woestijngrasmus van Nederland in de

Amsterdamse Waterleidingduinen. Foto: Arnoud van den Berg.


