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Jaargang 20 nr. 2, april 1986

Van de redaktie
Van de penningmeester komt het verzoek uw contributie voor 15 mei te betalen.
Ook hebben sommige leden £ 18.50 contributie overgemaakt i.p.v. £20.-.
Wij verzoeken deze leden alsnog het resterende bedrag over te maken op
postrekening 2529179 t.n.v. penn. Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. te Weesp.
De werk-kontaktavonden zijn niet meer iedere maandag, naar met ingang van
heden alleen nog maar op de avonden die in het programma zijn vermeld.
De subgroep nestkasten zoekt voor het landgoed

Oud-Bussum een nestkastcon-

troleur.
Inlichtingen Han de Soete tel. 035-10834.
Vogels in Limburg. Dit boekwerk, wat is verschenen in de reeks publikaties
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, telt 224 pagina's en bevat
een groot deel onderzoekgegevens uit de periode 1975-1984. In een aantal
hoofdstukken zijn vele broedvogelgegevens verwerkt. Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar voor f34,50. Leden van onze vereniging kunnen het boek
tegen gereduceerde prijs f27,50 (incl.porto) ontvangen door overmaking op
postrekening 1036366 t.n.v. Natuurhistorisch Genootschap te Maastricht o.v.v.
'bestelling vogels'.

De GRASPIEPER is hèt tijdschrift over vogels in Noord-Holland.
De Noordhollandse vogelwerkgroepen, verenigd in de S.V.N., geven het al weer vijf
jaar samen uit. Ook uw vereniging dus.
De GRASPIEPER verschijnt vier maal per jaar, met nummers van 40 of meer pagina's.
De inhoud is gevarieerd en steeds van meer dan plaatselijk belang. Naast artikelen
over vogelbiotopen, gedrag, ecologie en voorkomen van Noordhollandse vogels,
bevat het iedere keer een overzicht van bijzondere waarnemingen in onze provincie
en informeert het over lopende onderzoeken (waar u eventueel aan mee kunt doen).
Elk nummer bevat bovendien tal van prachtige vogelfoto's, op goed papier fraai

afgedrukt.
Wie op de hoogte wil blijven van het wel en wee van onze vogels en het onderzoek
daarnaar, kan de GRASPIEPER eigenlijk niet missen. Een abonnement kost slechts
ƒ 17,50 per jaar.
U kunt zich abonneren door dat bedrag over te maken op giro 22 29 714 t.n.v.
de stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland te Assendelft, onder
de GRASPIEPER.
vermelding van
Doenl Of vraag een gratis proefnummer aan, door een kaartje te sturen naar:
Nieuwe Weg 93, 1531 AC Wormer. Of bel even: 075-216375.
:

Een sticker van de GRASPIEPER ligt voor u klaar op de maandelijkse bij-eenkomst
in de Goede Herder of op de werkavond in de Godelindeschool.
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Programma
Donderdag 24 april Voor deze laatste lezing van dit seizoen is weer gekozen
voor een wat algemeen onderwerp: "Bosvogels".
Onder deze titel zal de heer W. Janszen uit Harderwijk,
voorzitter van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe,
een dialezing in overvloeiprojectie houden. U zult prachtige opnamen zien van Havik, Sperwer, Buizerd en Wespendief
in diverse verenkleden.
Andere soorten die de revue passeren zijn o.a. de Vink, Keep, Specht, Koekoek, Kruisbek,
Mees, Ijsvogel, Steenuil en Houtsnip. De vogelplaatjes
zullen worden afgewisseld met beelden van kikkers, paddestoelen en planten. De invloed van verschillende seizoenen
is door de hele lezing heen zichtbaar.
Als lid van het Nederlandse Fotografen Gilde zal de heer
Janszen ons zeker aantrekkelijke dia's laten zien.
Deze avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simon
Stevinweg 146 te Hilversum. Aanvang 20,00 uur.
Zaterdag

26 apr. Fietsexcursie van een halve dag door de Eempolders.
Deze excursie staat onder leiding van Peter Dieperink en
Adri Vermeule.
We verzamelen om 7.00 uur bij het Gemeentehuis van Eeranes.

Zondag

11 mei

Ochtendexcursie Oppad-Kromme rade, o.l.v. Adri Vermeule.
Vertrek om 6.00 uur bij het begin van het Oppad.
Hoe komt u bij het Oppad, komende van de Vreelandseweg gaan
we over de brug van het Hilversumse kanaal, richting
'sGraveland.
over de brug direkt linksaf, u komt dan op
de Emraaweg. Hier begint het Oppad en de start van de excursie
Laarzen en evt. regenkleding meenemen.
,

Maandag

12 mei

Werk-kontaktavond,

om 20.00 uur in de Godelinde-Scholenge-

raeenschap te Naarden.

Zaterdag

Zaterdag

24 mei

7 juni

Fietstocht langs de Vechtplassen.
We starten bij van Meurs Golfkartonfabriek, Fransekampweg
te Bussum, om 7.30 uur.
Deze excursie zal ongeveer een halve dag duren, en staat
onder leiding van Adri Vermeule.
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Fietsexcursie door Zuidelijk-Flevoland o.l.v. E.Lam
Aanvang 6.30 uur. We verzamelen ons bij de patattent in het
Naarderbos.
Deze excursie zal de gehele dag inbeslag nemen. U moet in
het bezit zijn van een goede "fietsconditie".
Meenemen brood, koffie/thee, bandenplakspullen,

regenkleding,
laarzen etc.
Opgeven bij Joke voor 27 mei. Zie ook verslag van vorige
excursie elders in deze Korhaan.

3-4-5 oktober

Najaarsweekend Schiermonnikoog.
U kunt zich voor dit weekend opgeven door kontakt op te nemen
met Joke Hardon tel. 02154-18804 en door overmaking van f65.op gironummer 2188759 t.n.v. Joke Hardon te Baarn.
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Bestuursmededelingen
-Het bestuur zoekt nog kandidaten voor de volgende funkties:
coördinator voor de subgroep nestkasten.
iemand voor het organiseren van de lezingen op de ledenavonden.
-

-

Inlichtingen over deze funkties kunt u krijgen bij Henk Hardon tel. 02154-18804.
Nieuwe leden:

R.Edwards
Hr en Mw. J.Hamel
N.van Eist
R.Echerich
P.horst
R.van Veen
J.Bogaard
Huisgenoot Mw. M.van

Larenseweg 224
Elzenlaan 31
Keizer Ottostraat 44
Lijsterbeslaan 3
Jac van Campenlaan 323
Hoflaan 17
S de Vliegerlaan 23
Cooten

1223
1214
1402
1214
1222
1241
1381

AB Hilversum 035-858702
KJ Hilversum 035-13251
VS Bussum
02159-10304
LN Hilversum 035-231176
KJ Hilversum 035-859096
XL Kortenhoef 035-63642
EE Weesp
02940-12720

3871
1015
1271
7361

MH Hoevelaken 03495-36793
DK Amsterdam 020-232413

Bedankt:

NH.Benninga

Bilthoven
Hilversum

PJ v.d. Linden

Adreswijzigingen:
M.Klomps
J.A. Guldemond
J.B.den Hoed
F.Heilman

Remvardplaats
Prinsengracht 23
Taanderstraat 6
Dorpstraat 16

TH Huizen
AV Beekbergen

Bezoek vogelobservatiehut Laarder Wasmeer in 1986
Jelle Harder
Zoals u bekend is staat er in het Laarder Wasmeer een prachtige vogelobservatiehut. Sinds de officiële opening van deze hut op 4 april 1984 zijn er
vele honderden, misschien wel enkele duizenden, mensen in de vogelhut geweest.
Tijdens de vele excursies die het Gooisch Natuurreservaat door het gehele
gebied organiseert wordt ook altijd de hut even aangedaan. Een extra attractie
dus! Met enkele leden van de Vogelwerkgroep zijn er de afgelopen twee jaar
speciale bezoeken aan de vogelhut georganiseerd. In 1986 willen wij dit opnieuw realiseren.
Tijdens deze bezoeken wordt er alleen naar de vogelhut gegaan en daarin kan
men een half uur tot enkele uren vertoeven.
Alle excursies staan onder leiding van de vogelwerkgroep.
Bezoek is mogelijk in de maanden mei, juni, juli en augustus op iedere
donderdagavond. Vertrek eerste bezoek om 19.00 uur, vervolgens om 19.30
20.00 uur en 20.30 uur.
Voorts worden er bezoeken georganiseerd op de eerste zaterdagochtend van
bovengenoemde maanden. Vertrek eerste excursie 06.00 uur, vervolgens om
07.00 uur en 08.00 uur. Aansluitend kan om 09.00 uur een rondwandeling gemaakt
worden met een boswachter of I.V.N. gids.
Startpunt van alle bezoeken is het toegangshek van het Laarder Wasmeer aan
het einde van de Meerweg in Hilversum.
De Meerweg begint bij de Kamerlingh Onnesweg en ligt ongeveer in het verlengde van de Lorentzweg.
,
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Oproep

Eind 1987 is het zover I
Ons Avifauna-boek vliegt dan uit.
Maarrr.... Zo gemakkelijk als hierboven gaat het
echt niet. De tientallen leden die op dit moment
nog hard werken aan dit unieke standaardwerk
kunnen best wat hulp gebruiken....

Ook bij de voorbereidingen voor de viering
van ons 20-jarig bestaan in 198 7 is extra manen vrouwkracht zeer welkom....

Iedereen kan meedoen.
het bestuur rekent op uw hulp I
Geef u op
—

Bel: 02153 -15480

of

02154 -18804

31

Belevenissen in mijn herfsttuin

E.M. Mulder-Een jes
Zodra de eerste herfstdraden zich vertoonden was het meteen raak. Een grote
kruisspin had een kabel gespannen (later noemde ik het zijn waslijn) van het
terrasmuurtje tot naast de voordeur. Hij sloot met een dicht web daarachter
de toegang af tot het verdere terras en het raampje, maar de glazenwasser
vond dat niet erg en iedereen die aan de voordeur kwam was vol bewondering
en eerbied voor de mooie, grote spin, die zich er niets van scheen aan te
trekken als men bij hem knielde om hem nog dichter bij te kunnen bekijken.
hielpen hem het weer
Twee keer, in het begin, is zijn web beschadigd, maar we
vast te hechten, en dan ging hij weer heel gauw middenin zitten. Twee keer
zagen we ook een kleine spin bij hem maar dat was geen echte vriendschap.
De eerste keer zagen we hem wegvluchten, en de tweede keer ging het heel
vreemd. Onze spin had zich ingerold en hing als een cocon aan de draad.
Maar één klauwtje stak eruit. Voorzichtig naderde de kleine spin, alsof hij
nieuwsgierig was, en angstig tegelijk. En met recht, want toen hij aan de cocon
toe gekomen was, stak deze ineens zijn klauwtje naar hem uit! Spinnetje er
van door, en wij verbaasd over het gebeurde.
Maandenlang heeft dit zo geduurd; toen moest ik een weekje op reis. Terug gekomen keek ik natuurlijk eerst naar het web: geen spin! Ja, toch: op de tegels
lag hij, in stukken, vermorzeld, als een vies donker hoopje! Ik vond het echt
een beetje een verdrietige thuiskomst, en sprak er met mijn buurvrouw over,
die zich ook niet kon voorstellen welke onverlaat dit gedaan kon hebben.
Bekenden niet, die wisten het allemaal,Tot mijn buurvrouw vertelde dat de
flessen melk, die neergezet waren, gaatjes in decapsules hadden. Nu ging
mij een licht op: De Koolmees heeft het gedaan! Aangetrokken door de flessen,
waar de mezen vaak van de room proberen te snoepen, heeft hij ook de spin
gezien en stuk gemaakt om ervan te kunnen eten.We waren blij dat geen mens
de schuld had. De Koolmees kon het niet helpen, hij volgde zijn natuur.
Eerder hadden we gezien hoe een Koolmees een spinneweb in de hulst voorbij
vloog. Hij hield in, kwam terug, en zocht de spin uit het web. De spin maakte
uit zelfbehoud nog een draad van ca. 1 meter (langer kan niet in één keer),
deed dat een paar keer, zodat het leek alsof een bruidssluier achter het
paar aan zweefde. Het was alsof Je de Koolmees had zien denken: "Waar een web
is, is ook een spin".
Vroeger voerde ik vaak Koolmeesjes op de hand, dan gingen de Mussen er niet
met de nootjes vandoor, Eens had ik stukjes van verschillende grootte. Het
mannetje Mees landde, oraspande stevig mijn vinger (soms waren zijn voetjes
ijskoud, soms lekker warm) en nam het dichtstbij zijnde stukje. Tegelijkertijd
zag hij dat er ook grotere stukken lagen, 't Was alsof ik hem zag aarzelen
en overleggen: zal ik wegvliegen of een groter stuk nemen? Wat dacht U, hij
legde "netjes" het kleine stukje op mijn hand terug en nam het dikste, dat
het verste weg lag.
Ook bij mussen en kippen heb ik voorbeelden van "overleg" gezien. Of is het
gewoon een kwestie van welke drift het sterkst is?

Wordt vervolgd.
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Vogels Kijken

in

senegal (3)

Ronald Sinoo
Ten zuiden van de Sahara strekt zich over bijna de gehele breedte van Afrika
een gordel van half-woestijn uit. Het klimaat van deze gordel wordt bepaald
door een twee tot drie maanden durende regentijd en een negen tot tien maanden
lange droge tijd. Gemiddeld valt er in dit gebied 250 tot 300 mm. regen per
jaar, alleen in de regentijd.
De invloed van de grote Sahara neemt jaarlijks toe in deze gordel; een hete
noordoostenwind, de harmattan, blaast enorme hoeveelheden woestijnzand in
de vorm van stofstormen zuidwaarts.
Deze droge gordel, geteisterd door droogte en voortdurend bedreigd door de
woestijn, is bekend onder de naam Sahel, Een schaars begroeid landschap onder
een schroeiende zon. Bomen en struiken zijn aangepast aan een hard bestaan;
taai, met kleine blaadjes en een dikke schors om uitdrogen tegen te gaan,
en met centimeters lange stekels om vraat te beperken. Een kruidlaag is er
niet; na een regenbui ligt er een groen waas over de doorgaans rode zandvlakten,
van opkomend gras. Helaas wordt dit een steeds zeldzamer beeld, nu er al jarenlang nauwelijks regen van betekenis is gevallen.
In Senegal strekt de Sahel zich uit over de noordelijke helft van het land;
het noordelijk buurland Mauretanie bestaat praktisch helemaal uit Sahel
en uit woestijn. Dit land dreigt letterlijk van de kaart geveegd te worden
door de onvoorstelbare hoeveelheden stof uit de woestijn, een lot, dat ook
andere Sahellanden beschoren zal zijn als niet op korte termijn grootscheepse
maatregelen worden genomen om de oprukkende woestijn tot staan te brengen.

Dwars door deze onmetelijke zandbak stroomt de Senegal op de grens met mauretanie traag naar zee.
De oorsprong ligt in het zuidelijk buurland Guinee-Conakry, in de hooglanden
van de Fouta Djalon, De hier overvloedig vallende regens voeden de Senegal;
het verval van de 1300 km. lange rivier is zeer gering. De overstelpende
hoeveelheden water deden de Senegal dan ook jaarlijks ver buiten zijn oevers
treden; vooral ver benedenstrooms kwamen grote stukken land onder water te
staan. Door het tijdelijk karakter van de overstroming ontstonden vruchtbare
gronden langs de rivier, waar mens en dier van profiteerden.
Tot voor kort was dit het heersende beeld.
De in 1977 opgerichte Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(O.M.V.S.), een samenwerkingsverband tussen Senegal, Mauretanie en Mali,
heeft zich ten doel gesteld de rivier economisch meer rendabel te maken dan
nu het geval is. Daartoe is besloten een aantal grote werken uit te voeren.
De belangrijkste daarvan zijn de bouw van twee stuwdammen en de aanleg van
een buitenhaven bij Saint-Louis. De stuwdam bij Manantali in Mali is het eerst
voltooid, de stuwdam bij Maka-Diama aan de monding in Senegal is begin 1986
in gebruik genomen.
die elk jaar plaats
De gevolgen zijn ingrijpend te noemen. De overstroming
het land
behoort
tot
het
zal
voortaan
vond,
verleden; kunstmatige irigatie
die veel
oppervlakken
slik,
samen
met
De
grote
vruchtbaar maken,
bemesting.
van de
belang
boden,
voedsel
het
economisch
verdwijnen
grotendeels;
vogels
rivier weegt zwaar in de drie door droogte en armoe geplaagde landen.
,

Toch zijn er lichtpuntjes in de duisternis; vreemd genoeg hebben de uitgevoerde werkzaamheden gezorgd voor het voortbestaan van een heel belangrijk
wetland in de delta van de Senegalrivier, zoals in dit verhaal nog zal blijken.

Dj oud j, meer dan een Nationaal Park
De benedenloop van de Senegal vormt bij de monding een wirwar van zijriviertjes
en zijkreken, de eigenlijke delta. De rivier mondt aanvankelijk uit in een
brede lagune, van zee gescheiden door langgerekte, vrij brede zandbanken.
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De uiteindelijke monding is gewoon een opening in de zandbanken, die "wandelt"
als gevolg van stroming en slibafzetting. Een buitengewoon gevarieerd landschap is ontstaan door wisselwerking van zee, rivier en aangrenzend land.
Vooral ten zuiden van Saint-louis doet het landschap sterk denken aan bv.
de Muy op Texel, met duinvalleien en plasjes. Overbodig te zeggen, dat dit
veel, steltlopers aanlokt; met de lagune van de Senegal er direkt achter zijn
er ook veel meeuwen en sterns te zien.

De zandbank, die zee en rivier van elkaar scheidt op de nauwe uitmonding
na, heet Langue de Barbarie. Verlaten stranden, een beukende branding, wuivende
filao-bomen.
De zuidelijke plaat, direkt onder de monding van de lagune, heeft de status
van Nationaal Park.
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Het vormt met zijn verlaten stranden een volmaakt veilige haven voor grote
zeeschildpadden, die er elk jaar op donkere nachten aan land gaan om eieren
te leggen.
Ten noordoosten van de prachtig
aan de lagune gelegen, voormalige kolonitweede Nationaal Park gesitueerd. De Senegal
is
een
ale hoofdstad Saint-Louis
takt hier een drietal zijriviertjes af, die Djeuss, Lampsar en Gorom heten,
en waarvan vooral de laatste weer veel zijkreekjes voedt. Na een omweg komen
de drie riviertjes weer uit in de hoofdstroom en de lagune.
Tussen Gorom en Senegal ligt het "Pare National des Oiseaux du Djoudj", vaak
kortweg "Djoudj" of "de Djoudj" genoemd.
"Djoudj" is een watervogelreservaat van wereldklasse. Op de Ramsar Conventie
van 1977, een belangrijke gebeurtenis op gebied van vogelbescherming, kreeg
het als enig Westafrikaans "wetland" de beoordeling: "van mondiaal belang".
Dat is voorwaar niet gering.
Toch had het geen haar gescheeld of dit park was voor altijd verloren gegaan.
De grote droogte in de Sahel en in de zuidelijker gelegen hooglanden, waaronder
de Fouta Djalon in Guinee-Conakry, had tot gevolg dat de Senegalrivier steeds
minder water aanvoerde en dat de periodieke overstromingen aan zijn benedenloop meer en meer uitbleven.
Ook Djoudj, voor het vullen van zijn kreken sterk afhankelijk van de Senegal,
deelde in de malaise. De afgelopen jaren waren de meeste kreken al in januari
opgedroogd, terwijl ze vroeger in de goede tijd tot april water bevatten.
De honderdduizenden watervogels, die er in de maanden na de regentijd te
zien waren, verdwenen geleidelijk naar betere(nattere) gebieden. Fen verergering van de situatie trad op toen de Senegalese regering de rivier tijdelijk
omleidde in het Lac de Guier, om de drinkwatervoorraad van de hoofdstad Dakar

zodoende veilig te stellen.
Djoudj heeft het geluk gehad, dat er bij Maka-Diama een stuwdam is gebouwd,
naar het programma van de O.M.V.S. Het park bevindt zich nu tussen de stuwdam
en het Lac de Guier, en van het water uit het stuwmeer dat in het Lac de
Guier geleid wordt krijgt de Djoudj ook een deel. Dit betekende meteen de
redding van het park.

De directeur van de dienst Nationale Parken van Senegal, de heer A.R.Dupuy,
schreef mij op 15 januari van dit jaar over Djoudj het volgende:
..."Pour le Djoudj, le pare cette année est magnifique: les niveaux d'eau
la mise en oeuvre du barrage de Diama et en conséquence
la végétation ayant redéraarréd'une manière spectaculaire 1'on peut y observer en ce moment environ 500.000 canards, 20.000 flamants roses et toutes
les nidifications (ardéidés, pélicans, cormorans etc.,.) ont parfaitement
réussi. Le spectacle est fantastique et nous avons beaucoup de touristes".
sont plus haut avec

(..."Wat betreft Djoudj; het park is dit jaar schitterend; de waterstanden
zijn hoger nu de stuwdam van Diama in gebruik is genomen en als gevolg van
een spectaculair herstel van de vegetatie kan men er op dit moment ongeveer
500.000 eenden en 20.000 flamingo's waarnemen, terwijl alle broedgevallen
(reigerachtigen, pelikanen, aalscholvers enz.) volmaakt geslaagd zijn.
Het is een fantastisch schouwspel en wij hebben veel toeristen").
Zelf heb ik het park een jaar daarvoor bezocht, eind januari '85.
De meeste waterlopen stonden toen al bijna droog, en van de enorme aantallen
watervogels was maar een klein deel over, Nietemin heb ik tien dagen lang
rondgestruind in het park en er heel wat gezien. Het wordt tijd, dat ik hier
nu wat meer over ga vertellen.
Op weg naar Djoudj.
Op uitnodiging van de dienst Nationale Parken kan ik op 23 januari 1985
meereizen met twee Senegalese parkwachters in een eenmotorig vliegtuigje.
Wij stijgen op vanaf vliegveld Yoff en laten Dakar spoedig achter ons.
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De vlucht gaat langs de kust, het is stralend weer. Duidelijk zijn onder
ons verschillende duinmeertjes te zien, die blinken in de zon. Als een gigantische, met reuzenhand getrokken stippellijn tekent zich over de hele kustlengte de bosaanplant af, die aangelegd is om de duinen in stand te houden.
De invloed van de Sahel wordt merkbaar; het landschap wordt kaler, vanaf
deze hoogte te zien als een verkleuring van groen naar rood.
Als Saint-Louis in zicht komt, draaien we af naar het noordoosten. Uit het
niets komt een rode mist opzetten, het volgende moment zitten we midden in
een stofstorm. We moeten nu dicht bij de landingsbaan van het park zijn,
maar het zicht is zo slecht, dat we uit moeten wijken naar Saint-Louis.
Eenmaal geland, en uit het vliegtuig, zien we dat de toestand op de grond
niet veel beter is. Eén van mijn metgezellen gaat opbellen naar het park
om een auto te laten komen. 'We wachten gelaten af en drinken onderwijl koffie.
Na twee uur is de auto er, een Toyota- terreinwagen. We leggen de vijftig
kilometer naar het park in een uur af. Ik maak kennis met de beheerder van
Djoudj, een Senegalees die Sara Diouf blijkt te heten, en met de parkopzichters,
allemaal Senegalezen. Naar Afrikaans gebruik eet ik die avond mee met het
parkpersoneel ten huize van de beheerder. In één van de hutten in het kampement
krijg ik gratis onderdak; ik kan kiezen, want ze staan allemaal leeg. Er
is niet één toerist.
De volgende morgen ga ik wat uitgebreider met Sara Diouf praten. Hij legt
me uit dat de toestand van het park slecht is; zelfs de grotere kreken dreigen
uit te drogen, wat normaal gesproken pas in april gebeurt en in goede jaren
zelfs nog later.
Het kampement ligt prachtig aan de Gorom, één van de zijrivieren van de Senegal,
Sara Diouf laat me de aalscholverkolonie zien op de tegenoverliggende oever;
hier aan het water is het moeilijk voorstelbaar dat het park onder droogte
lijdt. Het is een schitterend gezicht; twee tot driehonderd aalscholvers
op de nesten in mangrove-achtige boompjes, niet hoger dan een meter of twee.
Het is nog mooier dan in het Naardermeer, je hebt hier niet eens een schuilhut nodig.
Bonte Ijsvogels bidden boven de snelstromendeGorom en vallen lukraak omlaag
als ze vis zien; Purperreigers vliegen af en aan, de meeste landen in de
moerasbosjes achter de aalscholverkolonie.
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Plotseling ontdek ik op een lage tak boven
het water een afwijkende aalscholver; met
de kijker erbij blijkt het een Slangehalsvogel te zijn, een hele verrassing. Op
de achtergrond zie ik Nimmerzatten voorbij
vliegen, en Bruine Kiekendieven. Het is
vrij koud, zo 's morgens vroeg. Niet meer
dan een graad of twaalf; de uitstraling
in de Sahel is 's nachts groot. De lucht
is grauw door het fijne stof, dat nog steeds
aangeblazen wordt door de gure wind.
Sara Diouf stelt voor, een eindje met de
Toyota door het park te rijden; hij wil
me een pas gegraven kanaaltje laten zien,
wat is aangelegd om de waterhuishouding
van Djoudj te regelen, nu de boel op uitde
zandwegen, een flinke wolk stof in ons spoor
drgen staat. We hobbelen over
opwaaiend. Struikjes en lage, parasol-achtige bomen bepalen het landschap.
Alles ligt onder een laag geel stof. In de verte ontwaar ik een rij donkere
bomen, die hoger lijken te zijn dan de andere. Sara zegt, dat de Marigot
de "Gaarr" daar stroomt. (Later zie ik op de kaart, dat dit geschreven wordt
als Khar, of Xaar; de x wordt uitgesproken als een harde g). Hij legt me
uit dat het bewuste kanaaltje vanuit Gorora water in deze marigot (=kreek)
laat stromen. Het is een noodgreep om het dieper in het park gelegen Grote
Meer niet droog telaten vallen.
Het kanaaltje blijkt een op doorsnede V-vormige goot te zijn, die flink wat
water aanvoert. Ik spreek met Sara af, dat ik op eigen gelegenheid terug
zal gaan. De Toyota verdwijnt, een stofwolk achter de wielen.
De wind blaast hard over de kreek en er is geen vogel op het water te zien.
aan de waterkant staat op hoge poten observatiehut, die ik voor dit moment
maar links laat liggen.

Ik besluit het kanaaltje in zuidelijke richting af te lopen tot aan Gorora.
Onderweg zie ik wat duiven en twee grielen (een Afrikaanse soort).
Bij de Gorom gekomen, tref ik een groepje zandhoenders dat aan de waterkant
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lest. Ze vliegen even later klapperend op.
zijn dorst
Het is hier een leuk plekje en ik besluit een tijdje te blijven. Als ik een
kop koffie neem, en in de luwte ga zitten aan de waterkant, merk ik dat het
warmer wordt. Terwijl ik mijn dikke trui uittrek, valt me plotseling een
roodborstachtig tikken op in de moerasbosjes. Na enige tijd zie ik kleine
zangvogeltjes scharrelen tussen de takken. Ze hebben bij de snavel een opvallend wit streepje, dat de wijnrode borst van de bruingrijze rug scheidt.
Er blijken verrassend veel van deze Baardgrasmussen in de struiken te zitten.
Later blijkt trouwens, dat je deze mediterrane trekvogeltjes overal hoort
als je erop gaat letten. Steeds in de struiken aan de waterkant, nooit op
de vlakte, valt me op.
Het valt me nu ook op, dat er
in deopgedroogde modder een

heleboel pootafdrukken staan
van hoefdieren en jakhalzen.
Mijn aandacht wordt op het
zelfde moment getrokken door
geritsel in de struiken recht
voor me, alsof een vrij zwaar
dier zich een weg baant.
Plotseling verschijnt er een
wrattenzwijn, dat op een kalm
drafje naar het ondiepe water
komt, recht op me af. Hij heeft me nog niet gezien, omdat ik stil zit, en
nadert argeloos. Op tien meter afstand blijft hij stokstijf staan; hij heeft
mij opgemerkt en kijkt me aan. Zonder in paniek te raken draait hij zich
om en loopt even kalm weer weg. Ik voel een diepe bevrediging geen storend
element te zijn geweest (hoewel het dier zijn dorst nu elders is gaan lessen),
wat ik opmaak uit het feit, dat het wrattenzwijn zijn staart niet oprichtte
onder het weglopen. Vluchtende beesten doen dit wel.
Voldaan kom ik tegen de middag terug in het kampement. Het eerste, wat ik
daar zie, is een troepje wrattenzwijnen, vijf stuks, dat op een sukkeldrafje
kalm door het kamp banjert. Op mijn vraag, of dit tamme dieren zijn, wordt
door de Senegalezen ontkennend geantwoord. Ze zijn net zo wild als het exemplaar dat ik in het park tegenkwam.
's Middags bekijk ik met Sara Diouf het bescheiden museum, dat tegenover
diens kantoor staat.
De wanden hangen vol foto's van watervogels en landschappen; een enkele op-

gezette vogel zorgt voor wat meer sfeer.
Als ik de foto's met Sara bekijk, krijg ik een idee. Ik stel Sara voor, dat
ik een aantal tekeningen van vogels zal maken voor het museum. Dit als dank
voor het gastvrij onthaal, dat ik hier heb gekregen.
Hij bekijkt de tekeningen, die ik in een map heb meegenomen (omdat ik er
eigenlijk nog mee bij de in de buurt van het park wonende auteur van de
Vogelgids van West-Afrika, G.Morel, langs wilde gaan) en vindt het meteen
een goed idee.
Zo verandert mijn vakantietripje in een veel voldoening schenkende werkvakantie; 's morgens vogels kijken, 's middags tekenen, tegen de avond weer vogels
kijken en zwemmen in de Gorom. Elke dag een tekening.
Dezelfde avond ben ik weer present bij de aalscholverkolonie; tegen de schemering komen tientallen Kwakken van heinde en verre aanvliegen en landen in
de bosjes vlakbij. De eerste, die ik zie, is een subadult, de tweede een
juveniel, de derde een adult. De vogels zijn prachtig zichtbaar als ze in
mijn nabijheid neerstrijken, de lange sierpluiraen aan de kop wit afstekend
tegen de grijze mantel.
Enkele langstaartige nachtzwaluwen spoken plotseling rond boven de rietzoom,
geluidloos wendend enkerend op stijve vleugels. Vlakbij zitten twee Bonte
Ijsvogels te vrijen op een tak; het is een paartje, bij de één zie ik twee
borstbanden, bij de ander maar een enkele borstband. Als de nacht op fluwelen
en duisternis over de aarde spoelt, gehoorzaam ik en ga, want
voeten komt,
dit moet zijn wat zij bedoelt.
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De volgende morgen brengt een
verrassing; Sara heeft een
fiets voor me te leen. Terstond
peddel ik daar op naar de
Marigot de Xaar, het laatste
stuk moet ik lopen omdat de
zandwegen te mul worden.
Omzichtig sluip ik door het
struikgewas onder de bomen
naar de waterkant. Dit keer heb ik meer geluk; een grote troep eenden houdt
zich op in de kreek. Ik tel rond de zeshonderd Slobeenden en bijna evenveel
Pijlstaarten. Op de oever aan de overkant lopen vijf wrattenzwijnen en een
jakhals. Ik kruip stilletjes terug en loop ongezien achter de struiken een
eindverder langs de kreek. Opnieuw sluipend naar de waterkant (Rambo is er
niets bij) tref ik dit maal een troepje Roze Flamingo's en iets verder naar
rechts in mijn blikveld een groepje Lepelaars.
Als ik even omhoog kijk denk ik heel even een vliegtuig te zien, maar het
is een laagvliegende Pelikaan, een Witte.
Later vliegen er nog enkele over. Dit jaar komen ze waarschijnlijk weer niet
tot broeden, bedenk ik spijtig. Een Zwartkruintsjagra kweelt een wondermooi
lied boven me in de bomen, en een Rosse waaierstaart flitst voorbij. Teruglopend naar mijn fiets zie ik een heel grote loopvogel in het veld. Hij gaat
op de wieken, en vliegt op een kleine honderd meter voor me langs naar het
noorden. In de vogelgids zoekend kan ik hem tenslotte determineren als het
mannetje van de Arabische Trap.

Nog een slag groter dan de Europese Grote Trap is dit één van de grootste
vogels in Afrika, die de vliegkunst nog machtig is. Dan lijkt een Roodkopklauwier die langs de weg op een struikje zit, maar bar klein. Het rossige
koppie vlamt in het helle zonlicht en de witte schouderplekken blinken fraai
in de donkere mantel.
Op de terug weg passeer ik de Gorom via een dam, vlak bij het kampement,
en ontdek twee Afrikaanse Zeearenden in een kale boom aan de oever.
Boven het water cirkelt een Visarend, met lange vleugels af en toe biddend
op één plek.schuin omlaag duikend, de plons is op deze afstand duidelijk
hoorbaar. Tevreden kan ik aan de koffie en de arbeid in het koele restaurant.
Aan het eind van de middag loop ik de Gorom een eindje af naar het oosten.
Het kampement beschikt weliswaar over wasplaatsen, maar voor mijn dagelijks
bad geef ik de voorkeur aan de rivier boven een donker washok.
Het water is trouwens hetzelfde, de genoeglijke ceremonie laat zich bij de
rivier prima combineren met vogels kijken, zeker aan het eind van de middag.

39

De Gorom is spaarzaam omzoomd met bomen; van enig struikgewas langs de rivier
is nauwelijks sprake. De zandvlakten gaan zonder noemenswaardige oeverstruwelen
over in het water. Slechts bij een kleine aftakking, die een dood zijarrapje
van de Gorom vormt, is sprake van een dicht boorastruweel, maar ook hier weer
zonder ondergroei.
Aan de overkant van de twintig meter brede rivier ligt daarentegen wel dichte
begroeiing in de vorm van ondergelopen moerasbos; hier ontbreken juist weer
de hogere bomen.
Met de rug naar de rivier kijk ik uit over het eindeloze Sahellandschap;
de middaghitte zindert over de droge vlakte, en in de verte zie ik door de
kijker de trillende contouren van een karavaan kamelen, gehoed door een Peulhherder. Lopend langs de Gorom bereik ik de dode zijarm; in het zand staan
sporen van een loopvogel, drie tenen zonder achterteen, De afdrukken zijn
tien centimeter groot en ik begrijp, dat zé van een Arabische Trap afkomstig
moeten zijn'. Twee minuten later vliegt er inderdaad zo’n knaap op van achter
de bomen. Daarbij valt me op, dat van de lange poten niets te zien is in
de vlucht. De gestrekte hals geeft het vliegbeeld een gansachtig aanzien,
maar de vogel vliegt als een grote arend, met "vingers" aan de vleugeluiteinden
die buigen onder het grote lichaamsgewicht.
Ik zie verder nog een Steppenkiekendief jagen boven de boomtoppen langs de
rivier, een duidelijk lichter gekleurde vogel dan de Grauwe Kiekendief, die
ook acte de présence geeft. Boven de Gorom scheren Reuzensterns, en Purperreigers en Grote en Kleine Zilverreigers vliegen laag boven het moeras aan
de overkant. Op grote hoogte zeilen Witte Pelikanen in kringen op thermiek
en troepjes Aalscholvers landen met zoevende vlerken op de nesten.
Als ik mijn kleren uittrek om te gaan zwemmen, hoor ik iets verderop aan
de waterkant geslobber en geplas. Niewsgierig zwem ik er naar toe en zie
vijf dromedarissen staan drinken. Later blijkt, dat er kleine troepjes van
deze dieren vrij door het park zwerven, wat voor een Nationaal Park eigenlijk
niet in de haak is
Ook blijken koeien er in niet onaardige aantallen al
grazend een aanslag te doen op de parkvegetatie.
Het enige, wat ze daar tegenoverstellen is mest en een onderkomen voor de
Geelsnavelossepikkers, die met vijf of zes exemplaren tegelijk op één koe
gaan zitten en huidparasieten zoeken.
.
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Terug in het kampement noteer ik nog een Tjiftjaf en een Vale Spotvogel,
en twee Sporenkieviten op de kleine afvalhoop bij de dienstwoningen van de
parkwachters. Ook stoot ik een op het parkeerterrein zittende Nachtzwaluw
met een lange staart op; als hij iets verder neerstrijkt, kan ik hem voorzichtig tot op korte afstand naderen. Zijn schutkleur doet hem versmelten
met de dorre bladeren op de grond.
Er zijn zowaar enkele toeristen gearriveerd en ik maak een praatje. Het zijn
Fransen, die een paar dagen blijven. Ze willen veel vogels zien, en ik vertel
ze van mijn eigen bevindingen. Het wordt een geanimeerd gesprek dankzij de
gemeenschappelijke interesse. We dineren samen en bomen tot diep in de avond f>vnr
Djoudj, Senegal, natuur en vogels, geholpen door de rijkelijk vloeiende wijn.
De volgende dag zit ik al vroeg aan de Marigot de Xaar, en behalve Slobeenden
en Pijlstaarten zie ik
er nu ook heel wat

Zomertalingen.
Ze blijven ook hier het
liefst in dekking in de
oeverbegroeiing en
zich niet bij
de andere eenden op
open water. Ik noteer
nog vier Rietzangers
in een struik in het
vertonen

water en weer veel
Purperreigers.
Op de terugweg over de
dijk merk ik een
woestijnlynx op,die
kalm door het veld draaft. Van Sara Diouf hoor ik later, dat ik de derde
ben die deze grote kat hier heeft gezien. Zeer tevreden ga ik weer aan het

werk.
Tot zover deze indruk van Djoudj. Ik heb er tien dagen lang een fantastische
tijd gehad en het museum kunnen verrijken met evenveel tekeningen. Ondanks
de veel te kleine aantallen watervogels kwam ik ogen tekort en daarbij heb
ik nog slechts een klein deel van het park gezien. De totale 16.000 ha. moeten
nu, in 1986, weer twee tot drie miljoen vogels herbergen als ik de verhalen
van Dupuy mag geloven.
De toekomst van het Pare National des Oiseaux du Djoudj lijkt weer net zo
zonnig als het weer in Senegal. Laten we hopen, dat dit reservaat tot in
lengten van dagen een veilige, welvarende haven mag zijn voor de miljoenen
eenden en steltlopers, zangvogels en diversen, die onze winters te koud vinden.
Al zijn ze uit het oog, toch zijn ze in het hart, want wie voelt niet die
dankbaarheid als vele hier in het voorjaar toch weer terugkeren?
Ook al zijn dit goede berichten, we mogen niet uit het oog verliezen, dat
een groot deel van de Senegalvallei een uiterst onzekere toekomst tegemoet
gaat. De 7 miljoen hectaren kunstmatig bevloeide gronden, die zullen ontstaan
uit het ambitieuze programma van de O.M.V.S., kunnen belangrijke veranderingen
tot gevolg hebben voor de ecosystemen en de daarvan afhankelijke vogelwereld.
Zaken als kunstmest en onkruid- en insektenbestrijdingsmiddelen gaan een
grote rol spelen en waartoe dat kan leiden weten we, dunkt mij, heel goed
uit eigen ervaring. Wij zullen de ontwikkeling scherp moeten volgen en in
overleg met de regeringen van de betrokken landen moeten trachten een verstandig beleid mogelijk te maken.
Hier ligt een grote taak voor het Ministerie van Ontwikkelingshulp, dat altijd
een lange termijnplanning heeft voorgestaan. Nu dient bewezen te worden,
dat men het milieu ernstig neemt in de internationale samenwerking.
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Ter afsluiting toch weer even terugkomend op het vogels kijken: niet alle
vogels hebben het moeilijk in de door droogte geteisterde Sahel. Op eerdere
tochten heb ik grote aantallen gieren zien eten van de kadavers van koeien
en geiten, die vaak zomaar langs de weg liggen. Bijgaande tekening toont
twee soorten en een "Bonte Kraai". Vaak zie je hele troepen Witruggieren
in het veld, maar de veel grotere Oorgier of Lappengier is zeldzamer.
Wat uiterlijk en gedrag betreft lijkt de laatste veel op de Monniksgier,
ook de grootte komt overeen. De Bonte Kraai op de tekening geeft een indruk
even groot
van de grootte als we weten, dat deze Afrikaanse kraaiesoort
en
onze
Bonte
Zwarte.
eigen
is als
Hoe je ook over deze taferelen mag denken, de vogelaar in ons wint het op
dat moment en we zijn heimelijk blij, dat er zoveel van die prachtige, fiere
roofvogels zijn. Déze stand wordt niet bedreigd.

Fietsexcursie door Zuidelijk Flevoland op 2 maart 1986
Willem Weitjens

Terwijl ik lag te wachten op het afgaan van mijn op kwart over zes afgestelde
wekker hoorde ik buiten de felle baltsgeluiden van het bosuilenpaar, dat
naar we hopen, nu eindelijk de 2 jaar geleden opgehangen nestkast als broedplaats gaat gebruiken.
C
Om 6.50 uur stapte ik vol goede moed op mijn fiets, de thermometer wees -7º
aan, er stond een oostenwind en het was helder en droog, kortom het weertype
dat al ruim 3 weken heerste.
Bij het vertrekpunt, station Bussum zuid, stonden excursieleider Erik Lam
met Femke en 4 mannen te wachten, de andere excursieleider, Jaap Mekel was
nog niet aanwezig. Hij veronderstelde naar later zou blijken, dat de excursie

om 8 uur zou aanvangen.
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Om 7.15 uur besloten we te vertrekken en Erik "de verschrikkelijke" ontwikkelde
direct een flink tempo met als gevolg dat bij Naarden de eerste deelnemer, naar
ik denk voor hem zelf, het verstandige besluit nam om af te haken.
De 6 overgeblevenen gingen door via de buitenvest richting
Naarderbos.
Gelukkig waren er in de weilanden achter Fort Ronduit veel ganzen te zien,
waardoor ik even bij kon komen van de eerste inspanningen.
Er zaten enkele honderden ganzen, in meerderheid Kolganzen, verder Grauwe en een
tiental Brandganzen. Na het Naarderbos voerde de tocht via het Muiderzand, langs
het dichtgevroren IJmeer, met een flinke oostenwind op kop was het wat je noemt
"afzien". Mijn been en rugspieren kwamen al sterk in opstand en de in me opkomende
gedachten van als dat al na 10 km. zo is, wat moet het dan met nog ongeveer
80 a 90 af te leggen kilometers, zette ik maar snel uit mijn hoofd.
In het weiland rechts achter de dijk weer vele ganzen, nu waren de grauwe in de
meerderheid, in de enkele wakken in de ijsvlakte links van ons vele eendensoorten
echter in kleine aantallen, Grote Zaagbekken, Nonnetjes, Brilduikers, Smienten,
Kuif- en Tafeleenden, Wilde eenden, een paartje Krakeend en wat Futen.
Bij Pampushaven hielden we een korte rustpauze, de snor en baarddragers hadden
even de gelegenheid om de ijspegels weg te plukken en we aten en dronken wat.
In het bouwland zagen we behalve een paartje Canadese ganzen, 3 soorte zwanen,
nl. Wilde-, Knobbel-, en Kleine Zwanen. Prachtig was de door de vlakte rennende
groep reeen, grote stofwolken achter zich latend, een beeld dat we die dag vele
malen zouden zien.
We gingen weer op weg en ik bedacht dat Erik waarschijnlijk bewust een hoog fietsterapo aangaf, want het alternatief was verkleumen, alleen door flinke krachtsinspanning
bleven we warm.
Om ca. 10.00 uur arriveerden we bij Blocq van Kuffeler waar ons een uitgebreide
schaft werd vergunt, achter het gemaalgebouw uit de wind en in de zon smaakten het
brood en de koffie voortreffelijk en voelde ik m'n danig aangetaste krachten weer

terugkeren.
Ondertussen hadden we in het gedeeltelijk open liggende water aan de andere kant
van het gemaal een interessante waarneming gedaan nl. een vrouwtje Middelste Zaagbek. Ze bevond zich tussen wat Wilde eenden, Nonnetjes, Futen, Koeten en een vrouwtje Brilduiker. Juist toen we onze ijzeren rossen weer bestegen om de barre tocht
voort te zetten klonken er kreten van achter ons en kwamen in hoog tempo 3 jonge
mannen aangefietst, geitenwollen sokken.klompen en oude zwarte fietsen.
U begrijpt het al, onze ploeg werd versterkt met 3 "echte", onder hen de tweede
excursieleider, Jaap Mekel.
Ze gaven weinig uitleg over het te laat zijn, gingen met Erik op kop rijden en wij
maakten dankbaar gebruik om achter hun brede ruggen enigzins uit de wind te fietsen
In het begin werd er zo nu en dan gestopt om te kijken naar de eendensoorten in de
diverse wakken in het Markerwaardes en naar kleinere vogelsoorten aan de landzijde
we ontdekten een Oeverpieper, Koolmezen, Pimpelmezen, Staartmezen, Fraters, Kramsvogels. Ook kwam er beweging in de stootvogels, Torenvalken, Buizerds, Blauwe
Kiekendieven, een Sperwer en zelfs een Bruine Kiekendief liet zich zien.
Tijdens het tweede deel van de etappe naar de Knardijk werd er hard doorgesleurd,
helaas hielden de vogels zich verborgen en werd er dus niet meer gestopt.
Met de uiterste krachtsinspanningen kon ik in het wiel blijven, echter honderd
meter voor de Knardijk moest ik lossen en ben ik m'n spieren een andere beweging
te geven gaan lonen.
Bij 't in de berm van de Knardijk rustende gezelschap aangekomen, maakte ik de grap
dat ik was afgestapt omdat ik een Roerdomp zag en dit werd gelukkig goed begrepen.
We reden nu met de wind van opzij de aan weerskanten van de weg met auto's van
schaatsers volstaande Knardijk af om een flink stuk voorbij de waarnemingshut in
de luwte van de dijk tegen de rietkraag opnieuw de inwendige mens te versterken.
In de zowaar al aardig warme zonnestralen was het heerlijk verpozen en toen we

,

na een kwartiertje weer opstapten om via de andere zijde van de Oostvaardersplassen
de terugtocht te aanvaarden zag ik het weer allemaal zitten, vooral met de gedachte
dat de wind verder hoofdzakelijk in de rug zou blazen.
Ondertussen lieten zich steeds meer stootvogels zien vooral Buizerds, enkele
Ruigpootbuizerds,Torenvalken en BlauweKiekendieven, ook was er veel ganzentrek
en zagen we enkele groepen Sijsjes en Fraters.
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Via de Praamweg trokken we dicht langs het Oostvaarderderplassengebied en in de
hoop een van de in de afgelopen weken gesignaleerde Zeearenden te zien maakten
we nog een kleine voettocht, daarbij ontdekten we wel een van de daar uitgezette
Heckrunderen en een Pools Konik paardje.
Over het ijs van de Lage en de Hoge vaart en een aantal hindernissen, als greppels
en dijken reden we door de Almeerderhout naar de Gooimeerkust.
Behalve verschillende van de al genoemde vogelsoorten zagen we een Smelleken, een
groep prachtige Putters met in hun midden een Barmsijsje en tussen wat Wilde eende
een opvliegende Wintertaling.
Bij de Gooimeerkust aangekomen vond er een scheiding der geesten plaats, de drie
jonge honden hadden zich al te fiets op het ijs gestort richting Huizen aan de
overkant, een van de overige verkoos de terugweg over de Stichtse Brug en een andere
vertrok richting Almere naar familie.
Persoonlijk voelde ik veel voor de fietstocht over het ijs, daar dit de nog af
te

leggen afstand flink bekortte.

Ik volgde nauwkeurig het bandenspoor van mijn voorgangers op enige afstand gevolgd
door Jan en nog wat verder door Femke en Erik.
Met de zon achter waren eventuele wakken goed te zien en zo stapten we bij het
surfstrand Huizen behouden aan land. Om ca. 17.30 uur was ik thuis, zeer vermoeid
maar tegelijkertijd voldaan over de geleverde prestatie.
Een hele dag in de natuur strijd leveren tegen de elementen in afwisseling op je
normale levenspatroon geeft een soort "kick", een verruimend gevoel.
Erik, Femke, Jaap en verdere tochtgenoten, bedankt.

P.S. We zagen totaal een kleine 60 soorten vogels.
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