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Flevogelleven

Aan het begin van de Gooiseweg namen we een Buizerd waar, die fel werd ge-

attakeerd door een Torenvalk, Gedachtig aan vorige excursies in deze omgeving,
richtten speurende ogen uit diverse auto’s zich op de sprietige boompjes in de

bermen, waarin zij hoopten een Klapexster te ontdekken - echter vergeefs,
Wèl zagen we nog een Blauwe Kiekendief vrouw en een flink aantal Torenvalken,

Maar Ganzen? Geen Ganzenl

Zelfs het gebied tussen de Knardijk en de Larserweg dat we doorkruisten en dat

toch als ganzengebied bekend staat, was volslagen gansloos; de omgeving hier

Onder leiding van de heer F. Kok en ondergetekende toog een montere groep

vogelaars op zaterdag 6 november 1976 op weg naar Flevoland, waar het vogelleven

goed is. Reeds bij het reddingshuisje aan de IJsselmeerweg werd er even gestopt
en gekeken naar Kleine Zwanen en Bergeenden en bij het slikterreintje even voor

Muiderberg ontwaarden we meeuwen in diverse soorten en formaten, twee Bonte

Strandlopers, een Zilverplevler en een vijftal eendensoorten, niet onaardig
verdeeld in paartjes.

Na de Hollandse brug te Muiderberg completeerde de groep uit Huizen het geheel;
wat Kleine Mantelmeeuwen en Stormmeeuwen vlogen een stukje met ons mee langs de

Gooimeerdijk en een paar Torenvalken wiekelden boven de bermen.
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was in het licht van een nog niet doorkomende zon en onder enkele lage en

verspreide nevelsluiers, van een eentonige en bijna troosteloze leegheid.

Wanneer we vanaf de Vogelweg de Knardijk oprijden verandert dit; vanaf deze

dijk zien we in het grasland een grote grijpvogel zitten die, als hij even

opvliegt, een brede witte staart met donkere eindband vertoont - een Ruig-

pootbuizerdl Zo op afstand valt hot grootteverschil met de gewone Buizerd

toch wel duidelijk op, evenals de lichte kop en bovenborst.

Op de terugweg langs hetzelfde stuk dijk vliegt opeens links een gewone Buizerd

op, die we later in het land zullen zien zitten, bezig met het verorberen van

een prooi. Aan de rechterkant staat op een met de kijker goed overbrugbare
afstand een Ruigpootbuizerd met grote flapvleugels te bidden en even later,
veel verder weg,' eèn soortgenoot. Laag over de grond vliegt een Blauwe

Kiekendievegge en op het land staan een relatief groot aantal Blauwe Reigers,

op muizai-of mollenjacht misschien?

Na de koffie in Lelystadhaven waar we een klein aantal Brilduikers

zien, rijden we naar het begin van de Knardijk, waar in de ondiepe plasjes
links een aantal Smienten en Slobeenden zich koesteren in de pas door het

wolkendek gebroken zon. Hier zien we eindelijk wat Grauwe Ganzen en ook wordt

er een.Dodaars waargenomen.

Het grootste deel van de groep gaat mee een kijkje nemen In en vanuit

de luxe schuilhut, die hier aan de rietrand staat en zo lopen we dan over het

hier en daar glibberige pad van vruchtbare klei, In het riet horen we een paar

Baardmannetjes en soms de gil van een Waterral, Vanuit de hut zien we een

viertal Nonnetjes en een aantal tot hun bulk in het water staande en fouragerende
Kluten,

Hierna rijden we over de Oostvaardersdiepdijk naar huis; op het water zien we

voornamelijk Tafeleenden, wat Krakeenden en Meerkoeten, Bij de Blocq van

Kuffeler wordt door een paar deelnemers een nog niet geheel witgekleurd <5

Brildulker gezien en ook zwemmen daar een klein aantal Grote Zaagbokken rond -

allen vrouwtjes, Binnenspolders in de grote plas stappen nog was Grutto’s en

Kluten rond, wat Bergeenden vliegen over en er huist hier menig Wlntertallng-

paartje. Een kleine zwerm gakkende Grauwe Ganzen daalt tot slot tussen het

riet en op het water van dit fraaie poldergebied, dat ons die dag toch nog
ruim 4-5 soorten vogels opleverde.

Hulde aan onze chauffeurs en chauffeuses die zulk voortreffelijk rijwerk
verrichtten!

S.H. Poelstra


