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Pas op: Vogels!!

Echte, wintergasten zie ik pas later, wanneer ik de brug by Muiderberg

bey gepasseerd en de polder in rijd, richting Pampushaven.

Er liggen flinke aantallen Toppereenden 'te dobberen op het water van

het Oostvaardersdiep, gedistingeerd zwart—grys-wit gekleurd, met een

duidelijk langere hals dan zijn kleinere neef de bekende Kuifeend en met

fraaie groenglanzen op de kop, bij goede belichting nat zo goed te zien

als het heldergele oog; soms zijn er ook vrouwtjes bij, gemakkelijk te

herkennen aan de witte ring. om de snavelbasis, maar hier zijn ze niet

talrijk.

Je ziet toppers vaak samen met Kuifeenden en meestal zyn er dan ook wel

Meerkoeten by of Tafeleenden, door velen zo terecht "Roodkoppen" genoemd,

wat op de mannetjes slaat. De Futen met hun zwierige bakkebaarden zijn

volop aan het baltsen; in staande houding in het water schudden ze hun

koppen, vrijwel snavel aan snavel, dan wel trekken ze hun hals in, .met

de kop iets zijwaarts gericht; vaak ook zwemmen ze dan uiteen, alsof ze

het verder niet aangaat,, waaróp later het baltsspel opnieuw begint:

een fascinerend gezicht !

Wat verder scharrelen tussen de keiëh aan -de waterkant enkele hoofdzake-

lijk donker-bruingrijze slanke vogels, die bij verdere beschouwing Oever-

piepers blijken te zijn; ze zijn wat groter dan de meer bekende Graspiepers,
hebben een langere staart en snavel en zijn donkerder; de oogstreep is

duidelijk, de buitenste staartpermen daarentegen zijn in de vlucht moeilijk

afzonderlijk te zien door hun niet afstekende grauwgrijze tint; de onder-

delen zijn gestreept. Het onopvallende kleed doet ze op de pieren en

keien nauwelijks opmerken.

Aan de andere zijde in de polder, even voor Pampushaven, tref ik in een

verspreide zwena ruim dertig Holenduiven aanf typisch, zoveel van deze

bosvogels fouragerend en rustend op dit uitgestrekte bouwland: Hogelijk

benut deze soort, die hier ten dele overwintert, de Plevopolder als

overwinteringsplaats, zoals ook kleine aantallen van deze duiven de

afgelopen winter in het Eempoldergebied werden aangetroffen.

Verderop, in de bocht van Pampushaven, iets heel merkwaardigs in de

kijkerglazen; daar ligt vlak bij de oever een vreemde eend, geheel

zonder duidelijke kleurglanzen, verder voorzien van vrij grote, bijna

vierkante witte spiegels, heldergeel oog en blauwachtige snavel;

het type eend en de gróótte ervan deed my denken aan éen Toppereend-

mannetjjd met een nogal afwijkend maar voor andere suggesties

hieromtrent houd ik me aanbevolen, .

Aangezien hier natuurlijk niet alles kan worden genoemd - al wil ik u de

Groenpootruiter, fouragerend in een plasje tussen de rietkragen in de

polder en de Witte Kwikstaarten op de steenhopen van Pampushaven niet

onthouden vindt u scl-rijver dezes enige tijd en diverse kilometers later

terug aan de grote plas bij de JJloqq van Kuifeler.
,

Zo op het laatst van maart is het leuk vogelen tussen Naarden en Lely-

stadhaven, want verschillende wintervogels zijn er nog, terwijl tevens

sommige zomergasten zijn gearriveerd; dit laatste blijkt al bij het Naar-

derbos, waar roepende Tureluurs overvliegen en wat Kemphaantjes en

groepjes Grutto’s in de weilanden rondlopen.

Een Wulp, een paar Roeken en de overvliegende Aalscholvers, nu volop
in prachtkleed met lichte koppen en witte dijvlekken, zijn de laatste

winter waarschijnlijk niet eens weggetrokken.
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Daar geniet hij, behalve van zijn lunch, ook van rondvliegende Kluten,

Grutto* s en Scholeksters en van voedselzoekende Slobeenden, Winter-

talingen, Pijlstaarten en Bergeenden; Waterrad en Winterkoning worden

gehoord, een paar Rietgorzen gezien, en een vroege Gele Kwikstaart

vliegt in golfvlucht en met een luid "tswiep" over.

Tussen de Blocg en de Knardijk is het vrij stil, al worden er wat groep-

jes Grauwe Ganzen gezien, meestal niet ver van vergeelde rietkragen,

en al vliegt hier en daar een Blauwe Reiger of een eenzame Bonte Kraai,

Het oog wordt echtep op een aantal plaatsen aangenaam gestreeld door

gele plekken uitbundig bloeiend klein hoefblad in de bermen langs het

fietspad.

Aangekomen bij de Knardijk besluit ik eerst een kijkje te nemen in de plas,

die aan de voet van de dijk bij Lelystadhaven ligt; stemmig gekleurde

Krakeenden liggen hier en bonte Brilduikeraannetjes, Grauwe ganzen

naast een enkel mannetje Smient in'felgekleurd voorjaarskleed; een

paartje Grote zaagbekken, verder weg een Nonnetje en een zomers getint

Dodaarsje; in een rietkraag dalen twee Watersnippen en een Bruine

Kiekendief wiekt over het water.

Verder langs de Knardijk neem ik op braak terrein tussen geplante

boompjes en op grasstroken, omgeven door struikcomplexen, een 500

Grauwe ganzen waar, die daar rusten of allerlei eetbaars opscharrelen

en nauwelijks acht geven op een Blauwe kiekvrouw, die probeert te

landen in een sprietig boompje? aan deze kant zweeft ook een mannetje
boven de dijk en een paar kilometer verder wiegelt er boven het riet

zowaar nog een.

Vlakbij het eerste sluisje in de Knardijk - voor mij het punt om de

terugreis te aanvaarden - vliegen traag drie Buizerds op; geen moment

verontrust door het nerveuze roepen van een paartje Torenvalken op het

sluisje, schroeven ze langzaam pp de stijgende luchtstromen omhoog,
totdat ze alleen nog maar stippen zijn in een inmiddels duidelijk

bewolkende hemel.

Het paartje Krooneenden, dat ik op de terugweg aantref in de plas in

het Naarderbos en dat daar grondelend voedsel zoekt, vormt, een

waardige bekroning van een dag vrij vogelen in het veld.

S.H. Poelstra

W.E.Cohen


