
- 18 – 
 
ONVERWACHTE VOGELONTMOETINGEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
 
Met bijzonder veel plezier heb ik het septembernummer gelezen. De reisverhalen en  
de daarbij opgedane natuurervaringen van de verschillende leden vond ik zonder  
meer boeiend. Na de verhalen gelezen te hebben, kwam de onweerstaanbare drang in  
mij op, om enige van mijn in de Verenigde Staten van Amerika opgedane vogelerva- 
ringen aan het papier toe te vertrouwen. 
 
Het ruim 3 weken durende bezoek aan de staat Kansas zou in de eerste plaats het 
karakter van een familiebezoek hebben. Wel was afgesproken dat wij tussentijds 
enkele dagen in de staat Arkansas zouden doorbrengen. Veel tijd voor het vogelen  
zou er waarschijnlijk niet inzitten en ik had me daarom maar niet al te veel 
voorbereid. De Europese Peterson en de kijker waren de enige attributen die ik  
voor dit onderdeel meenam. 
De eerste morgen van mijn verblijf in Amerika viel het mij tijdens het koffie- 
drinken op het terras al op, dat de vogelgeluiden die ik hoorde, anders waren dan 
die ik rond mijn eigen huis in Sassenheim hoor. Vooral de gaaiachtige geluiden  
die boven uit een grote eik kwamen, trokken mijn aandacht. Mijn zwager die nau- 
welijks iets van vogels afwist, kon me toch wel vertellen dat het Blue Jays wa- 
ren. Plotseling zag ik niet ver van het huis een prachtige oranje-zwarte vogel in 
een boom neerstrijken. In mijn onschuld dacht ik dat het wel een ontsnapte  
tropische vogel zou zijn. Toen ik de vogel na een half uur nog in de boom zag 
wippen, heb ik me bij de familie verontschuldigd en ben gewapend met de kijker  
de vogel wat beter gaan bekijken. Ook de Blue Jays ontdekte ik met enige moeite 
boven in de boom. Weer teruggekeerd op het terras werd het me al snel duidelijk  
dat ik mijn Europese Peterson in deze omgeving weinig zou kunnen beginnen.  
Het eerste wat ik op maandagmorgen ging doen, was een bibliotheek opzoeken. Daar 
leende ik de Amerikaanse Peterson en een gids met daarin een uitstekende beschrij- 
ving van de vogels van Noord-Amerika. De oranje-zwarte vogel van de eerste dag  
bleek een Baltimore Oriole te zijn, een wielewaalachtige vogel. Elke dag trok ik  
een paar uur uit om in de omgeving te vogelen. Het eerste resultaat viel mij 
eigenlijk wat tegen, want in totaal kwam ik tot niet meer dan 10 voor mij nieuwe 
soorten. Hieronder bevond zich de Meadow Lark, een leeuwerikachtige, die symbool 
staat voor de staat Kansas. 
 
Het 5-daagse verblijf aan het Beaver Lake in Arkansas leverde meer dan 30 voor  
mij nieuwe vogelsoorten op, dat wil zeggen door mij herkende soorten. Gezien  
heb ik er veel meer, doch aan de herkenning van bijvoorbeeld de tientallen op  
elkaar lijkende soorten kleine zangertjes en musachtigen, in het engels respec- 
tivelijk Warblers en Sparrows genoemd, ben ik niet toegekomen. Ik heb me die dagen 
vooral op het overzicht van de totale avifauna gericht. Opvallend waren de  
prachtig gekleurde spechtachtigen, waarvan de Pileated Woodpecker met zijn  
lengte van bijna 40 cm wel de indrukwekkendste genoemd mag worden. 
De grootste belevenis was toch wel de waarneming van de Ruby Throated Hummingbird  
de enige daar voorkomende kolibrisoort. Eerst denk je te doen te hebben met een 
groot rondvliegend insect. Pas als het beestje zich neerzet op een boomtak en je  
het goed in de kijker hebt, ontdek je de schoonheid van de kleinste vogelsoort  
op de wereld. Werkelijk een wonder van de natuur om even stil van te worden. 
 
Na een verblijf van zo'n 3 weken in de V.S. met slechts een beperkte tijd voor  
het vogelen, kon ik een lijst van ruim 40 herkende, niet eerder door mij waargeno- 
men vogelsoorten in mijn reisverslag opnemen. Naast al eerder genoemde soorten, 
zijn de waarnemingen van de Yello-billed Cuchoo, de Black Vulture, de Bob-White  
en de Cardinal zeker het vermelden waard. 
Heel wat keren werd ik tijdens mijn wandelingen staande gehouden door voorbij-
gangers en bewoners van huizen. Steeds weer moest ik het duidelijk maken, 
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wat ik aan het doen was. Er werd in eerste instantie steeds gedacht aan een "in- 
breker op het voorbereidingspad". Voor de veelal zakelijk ingestelde Amerikaan 
is het vogelen een nutteloze tijdsbesteding. Enkele van mijn Amerikaanse fami- 
lieleden heb ik wel een beetje aangestoken. Zo nu en dan kwamen ze me zelfs 
attent maken op een naar hun mening bijzondere vogelsoort, die zich ergens in de  
buurt ophield. Kort geleden ontving ik van mijn familie zelfs de schitterende, 
door de Audubon-society in twee delen uitgegeven veldgids van de vogels van 
Noord Amerika 
 
In het verhaal heb ik me beperkt tot het vogelleven in Kansas en Arkansas, maar 
al wandelend is mij met name de geweldige vlinderrijkdom van dat gebied niet 
ontgaan. In 1982 ben ik van plan weer de oversteek te maken, hopelijk vink ik 
dan wat meer tijd om van de in mijn ogen ongerepte natuur daar te genieten. 
 
         Theo Witteman 
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soort aantal datum plaats waarnemer 
     
Geoorde fuut   3 ex 25- 8-80 Katwijk,zuidduinen F.v.Duivenvoorde 
Grauwe Pijlstormv.   1 ex 13- 9-80 Noordwijk,over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
Noordse Pijlstormv.   2 ex  8-10-80 idem,idem,idem J.v.Dijk 
Vaal Stormvogeltje   1 ex  8-10-80 Noordwijk,over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
   1 ex 29-10-80 idem,idem,idem J.v.Dijk 
Jan van Gent 324 ex  7-10-80 In twee uur over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
Aalscholver   5 ex  5-10-80 Over zuidduinen,Katwijk F.A.Lahr 
Blauwe reiger   9 ex 20- 9-80 Noordduinen,Noordwijk,zuidw. J.Glasbergen 
Lepelaar   1 ex 27- 9-80 Boven Noordwijk-binnen H.Verkade 
Zomertaling   1 ex 27- 7-80 Over zee,zuidwaarts G.de Croock 
Smient  15 ex 12-10-80 Zandplaat Valkenburg F.A.Lahr 
Krooneend        ♀   1 ex 28- 9-80 Noordwijk,over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
Eidereend   7 ex 1- 8-80 Over zee,noordwaarts G.de Croock 
 




