
.De Gierzwaluw 30 (1992), nr. 1 3 

VERSLAG CONTACTAVOND 21 APRIL 
Piet de Droog 

Goede wijn behoeft geen krans wat betreft Zuidelijk Flevoland, alsmede de 
man die op 21 april de dialezing verzorgde nl. Karel Mauer. 
Na een korte uiteenzetting van de polder naar de hand van een dia werd het 
ons gelijk duidelijk dat de polder meer is dan alleen de Oostvaardersplas
sen. Ons voorstellend begon de vogeltocht bij het Muiderzand. Op het eerste 
oog niets waarneembaar maar toch even de slootkanten afspeuren. Een dode 
Watersnip was het menu van een Waterral. Op de eerste dia nauwelijks zicht
baar de tweede al beter en de derde dia was een plaatje. Schitterend foto
werk! Buiten Almerestad kan je nog wel eens een moerasje aantreffen met 
daarin een Grauwe Franjepoot. Jammer genoeg is ook dit plasje opgeofferd 
voor bebouwing. Pampushaven: ook zo'n prachtig vogelgebied. Een schitteren
de Roodhalsfuut in zomerkleed, Grauwe Ganzenpaar met drie pullen en een 
Krooneendenpaar bij km. paal? In 1991 een Kleine Alk. Zowel het Oostvaar
dersdiep als Pampushaven is s'winters zeer aantrekkelijk voor soorten als: 
Kuifeenden, Toppereenden, Brilduikers, Nonnetjes, Grote Zaagbekken en grote 
groepen Knobbelzwanen. Op het pad .langs het water kans op Sneeuwgorzen 
vergezeld met enkele Strandleeuweriken. In het voorjaar Witte- en Gele 
Kwikken, Tapuiten en Graspiepers. Veel overtrekkende Aalscholvers. Wij 
kregen ook van Karel te horen waarom een Aalscholver 
zijn vleugels uitspreidt. Niet om te drogen, zoals 
wij altijd dachten, maar om kenbaar te maken hoe 
groot die vis wel was. De berm langs de Oostvaar
dersdijk aan de polderzijde kent ook z'n verras
singen. Baardmannetjes, Blauwborsten, let op de 
roodgesterde, Rietgorzen en jagende Bruine Kieken
dieven. Verder de dijk afrijdend is het zaak om 
zo af en toe de zéé eens af te spieden. Een 
Drieteenmeeuw (olievrij) behoort dan tot de moge
lijkheden. Wij stoppen bij het gemaal De Blocq van Kuffeler en stropen de 
bosjes af op zoek naar het Humes Bladkoninkje en andere doortrekkers. 
Haarscherpe dia's van de Vale Spotvogel, Orpheusspotvogel, Sperwergrasmus. 
en de Pallas Baszanger werden geprojecteerd. Vergeet niet een bezoek te 
brengen aan de nieuwe vogelhut aan de Lepelaarsplassen.en dealdaar aanwe
zige Aalscholverkolonie. Na uitleg van Karel werd het ons duidelijk dat 
het leven van een Aalscholversjong niet over rozen gaat. Terug naar de 
dijk richting Oostvaardersplassen. Let op de strekdammen en op de fuiken 
van de vissers in de tijd dat de Sterns doortrekken. Overwegend Zwarte 
Sterns maar een enkele Witwangstern en of Witvleugelstern zijn ook aanwe
zig. De Oostvaardersplassen; steltlopers als Zwarte Ruiters, Groenpootruiters 
Witgatjes, Oeverlopers en Bonte Strandlopers. De Reuzenstern laat zich 
steeds meer zien. Wij gaan nog niet de Knardijk op maar rijden even door 
naar Lelystad-haven N.O. van het Bovenwater en zogoed als tegen de bebou
wing. Wat treffen wij daar, de Kuifleeuwerik met jongen een soort die steeds 
minder voorkomt. Terug naar de Knardijk en wat horen wij vanuit het riet, 
Baardmannetjes. Familie Buidelmees bouwend aan een nest was ook van de 
partij met nog 14 andere paren elders. Wie tijd over heeft kan een wande
ling maken door het Hollands Hout. Mogelijk kans op AppelVink en een over
trekkende Wespendief. De Wielewaal kom je tegen in de Populierenbossen. 
Uitgewandeld is het goed rusten in de vogelhut gelegen aan de Keersluisplas. 
Vele Kluten en een enkele Steltkluut behoren tot de mogelijkheden. 
Verder laat de Waterral zich horen of zien en met een beetje geluk, het 
Pol::'seleinhoen. 
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Regelmatig werden de vogeldia's onderbroken door luchtopname van diverse 
landschappen wat de dialezing ten goede kwam. Hoe de tocht door Flevoland 
verder verloopt laat ik aan de vogelaar over. Je kan richting Harderbroek, 
Kievitslanden of via de Praamweg terug. Blijft nog vermeldenswaard een 
prachtige dia van 5·zwarte Ooievaars in het luchtruim ende Wilde Zwanen 
in een winters landschap. Als wij Karel mogen geloven schuilt er in elk 
bosje een Buizerd en die krijgt dan s'winters weer bezoek van familie, de 
Ruigpootbuizerd. De Slechtvalk vindt het s'winters ook wel aangenaam maar 
of hij ooit tot broeden komt; wij wachten af. Een broedende Velduil in een 
veld met Luzern had het best naar zijn zin, de Kerkuil beduidend minder. 
Het zoveelste verkeersslachtoffer. De biotoop van de Kwartelkoning is helaas 
verdwenen maar de vogel werd nog optijd vereeuwigd. De 3 pleviersoorten 
voelen zich thuis in de Flevopolder. Een leuk tafereel betrof een Kleine 
Strandloper tezamen met een Temmincks Strandloper in een plasje. De verschil
lende kenmerken zijn dan goed waarneembaar. De Pestvogel doet Flevoland 
meer dan eens aan. Het aardige van Karels lezing was dat hij met gewone 
soorten de toeschouwer wist op te voeren naar een climax. De Kleine Klapekster 
was zo'n soort. Bonte Kraaien worden ook in de polder minder gezien. De 
groepen Fraters zijn waarschijnlijk kleiner in aantal dan vroeger. Wie Grote 
Barmsijzen of Roodmussen wil zien moet naar de Flevopolder. De Roodmus is al 
met 12 paren aanwezig. IJs of geen ijs, de IJsgors kwam ook voor de lens. 
Last but not least de Ortolaan,een zeldzaamheid maar vanwege z'n plaats op de 
evolutinaire ladder als laatstgenoemde. Ik weet niet hoe het een ander ver
gaan is maar de schrijver van dit stukje heeft weer eens een geweldige 
contactavond beleefd. 
Karel; hardstikke bedankt • 
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