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Tenslotte wilde ik nog enkele korte opmerkingen over soorten maken, die  
in het voorgaande niet genoemd zijn: 
le. Er kwamen veel Mussen voor. Dit waren allemaal Huismussen en niet de  
    Spaanse mus. 
2e. Van de vinkachtigen was alleen de Groenling aanwezig, die in kleine  
    groepjes op het strand rondzwierven. 
3e. Spechten heb ik in het geheel niet gezien, wel waren enige holen in een  
    palmboom gehakt. 
4e. Roofvogels heb ik weinig gezien. Een keer een valk (waarschijnlijk een  
    Boomvalk) en een keer een arend, die zo hoog vloog dat hij niet te  
    determineren was. 
5e. Van de eenden was de Wilde Eend het meest algemeen, daarnaast heb ik  
    nog Slobeenden, Smienten en Pijlstaarten waargenomen. 
6e. Van de zwaluwen kwamen de Rotszwaluwen verreweg het meest voor, verder  
    waren er alleen een paar Boerenzwaluwen op trek naar het zuiden te zien. 

In het geheel kan ik dus zeggen, dat het een geslaagde week is geweest  
in het droge, warme Almeria. 
 

Hein Verkade 
 

-------------- 
Enige kanttekeningen bij het Vogelonderzoek Avifauna-West-Nederland - 
Atlasproject... niet alleen de cijfers 
----------------------------------------------------------- 
Zo hebben we er dan al weer 3 seizoenen opzitten. Voor de meesten van ons (duin- 
en strandmensen) was het wel even wennen om na al die jaren van vogelonderzoek  
in de duinen, over te stappen naar het bollenland of weiland. Soms was het nodig  
om in de bebouwde kom de zaak op vogels te onderzoeken...en dat was een hele 
overgang. 
Niet voor ons vogelaars was het vreemd, maar ook de boeren en bollenmensen keken 
eerst wat tegen die indringers aan, maar na wat uitleg kwam er meestal wel een 
gesprek op gang, waaruit bleek, dat de mensen die daar op de landerijen werken,  
toch vrij goed wisten wat er alzo in de polders aan vogels huisden al zaten  
ze wel eens mis met de naamgeving van de verschillende vogelsoorten. 
Wij van onze kant moesten ook wel het een en ander leren b.v. nooit tussen de 
hyacinten lopen, maar met wat overleg ging het toch allemaal redelijk goed.  
Soms was het wel eens moeilijk om een bepaald perceel te bereiken. Zo was er  
vorig jaar een stuk polder tussen Rijnsburg en Voorhout, maar dank zij de mede-
werking van boer Tilburg in Rijnsburg kwamen we tot "onder de rook" van Voorhout. 
Wat een prachtig stuk poldergebied hebben we daar nog. Wat een belevenis is het  
om in zo'n poldergebied op een vroege voorjaarsmorgen te lopen als Kievit, Grutto  
en Tureluur om het hardst van hun aanwezigheid getuigen. Als de dotterbloemen  
fel opbloeien langs de slootkanten en de late Goudplevieren nog in de weilanden 
verblijven wordt vogelen echt een plezier. 
Ook dit jaar toen we het vliegveld Valkenburg met de polders er om heen op  
vogels onderzochten, kwamen we dikwijls onder de indruk van de rust die in zo'n 
polder aanwezig is. Zittend achter een bosje langs een brede poldersloot waar  
de zwaluwen over heen scheerden, waar de Blauwe Reiger roerloos stond, was het  
goed toeven. 
De inventarisatielijsten van dit jaar zijn al weer ingeleverd, met daarop de 
gegevens die door ons over alle vogels zijn verzameld, netjes op een rijtje.  
Laten we hopen dat, wanneer het nodig is, deze gegevens hun nut zullen bewijzen, 
maar dat weet je maar nooit zeker! 
Wat ik wel weet is, dat ik samen met mijn vogelmaat Jan Glasbergen vele fijne  
uren heb beleefd in de polders van onze omgeving. Ook weet ik best, dat dit niet  
in cijfers is uit te drukken en met wetenschap heeft het ook al weinig van doen.  
In deze tijd waarin alles zo nodig gepland en vastomlijnd moet zijn, waren dit  
onze ervaringen en dat is toch maar mooi meegenomen. 
 

A.Cramer 
 
 
 




