
Notitie 4
De hoentjes en de rallen van Zuidelijk-Flevoland

Tussen de palen P en 13 in de direkte omgeving v r n oen aantal plasjes, had zich i

zeker tien poer wF-terrallen gevestigd. Ik neem aan, dt hot ontal paar watervallen

voor het aan de gehele zuiddijk grenzende gedeelte met vooral moerasvegetatie, op zeker;

vijftig kan worden geschat. 1de heeft hier een andere gedachte over?

Voorts uitg ande van het aantal paar porceleinhoenen, dat zuch in de omgeving van;

het "rr llenplekje" liet zien en horen, toch zeker zeker wel een pa* r of vijf, durf ik

te veronderstellen, dat er Ipngs.dp Gopi- on Eommeerdijk een peer of twintig porcelein-;

hoenen moet hebben eebroed.

.
En den nog de,sensationele ontdekking ven het klein waterhoen, welke op reke-

ning ven een oplettende Amsterdammer kan wórden geschreven. Ik nam de moeite enkele

avonden de "wacht" te houden bij het doorkijkje en h»d op dinsdagmiddag 22 augustus

geluk.'Er bevonden zich nog twee jeugdige Amsterdammers in mijn gezelschap. Op een gegep

ven ogenblik zag ik een weterhoen.voorbij trippelen, welke naar mijn mening, niet het i

klein,'meer kleinst waterhoen moest zijn. Enkele dogen later werd mij door anderen be-

vestigd, dat ook zij het kleinst waterhoen aldaar hadden gezien.

Dezelfde avond nog nam.ik in gezelschep van de Heer y. Vogel, een peertje ven

het klein waterhoen
.

Op 25 augustus, drie d«gen later dus, kon ik mezelf bevestigen, dat wij het op

die avond in het schemer goed hadden gezien.
'

Resumerend ten slótte, dat "fgezien van de vraag of klein en kleinst waterhoen

er wel of niet hebben gebroed - wie kan hieromtrent iets mededelen! - ken worden vest-

gesteld, dat do Zuidelijke Flevopolder ook voor hoenen en rellen een paradijs is ge-

weest.

Wsschien Trillen andere waarnemers nog eens in hun pentekeningen kijken om te

pogen tot een betere schatting ven de aantallen te komen.

Jl. Bos

De nieuwe polder is een eldorado (geweest) voor de hoentjes en de rallen. Het is

bijzonder jammer, dat er het afgelopen seizoen geen precieze telling is gem akt, althans

een taxatie ven het aantal langs de Gooi- en Eemmaerdijk voorkomende aantal broedperen.

De waterrallen en wetorhoenen concentreerden zich voornamelijk in de omgeving van

de nu verdwenen plasjes. Een “karrespoor” in het riet, een open stuk, in de omgeving

van paal 11, genoot korte tijd grote bekendheid. Hier krioelde het van de rallen en

porceleinhoenen, terwijl er zelfs klein- en kleinst waterhoen werden gezien.
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