De Gierzwaluw

Vogels leren kennen en kijken met ervaren vogelkenners

Jeugdexcursies

Annelies de Kleyn

koud is, zijn de Kieviten hier gebleven. Ook maken we kans Wulpen te zien. In het
water zwemmen verschillende soorten eenden en misschien zaagbekken. En er kan
natuurlijk altijd een roofvogel overvliegen. We gaan dit keer samen met Frank van
Groen.
Zondag 12 maart 14:00 - 15:30 uur Grutto's begroeten op het Landje
van Geijsel
Het is misschien nog koud, maar toch komt de lente er aan! Dat kunnen we zien op
het Landje van Geijsel, even ten zuiden van Amsterdam. De Grutto's, die in Afrika
overwinterd hebben, zijn weer terug in Nederland. Ze blijven een poos in dit plasdrasgebied om lekker veel te eten, want na die lange reis hebben ze reuze honger!
Als ze op krachten zijn gekomen gaan ze naar de weilanden om daar te broeden.
Natuurlijk zien we niet alleen Grutto's. Ook de Tureluurs zijn terug. En we zullen
Kemphanen zien en andere steltlopers. En veel eenden: Smienten, Wintertalingen,
Slobeenden, Bergeenden en wie weet zo'n prachtige Pijlstaart.

A

Zondag 26 maart 9:00 - 10:30
uur Park Frankendael
De lente is begonnen! De vogels zingen!
We gaan ze beluisteren en bekijken. Kan
jij hun zang uit elkaar houden? Zou
de Tjiftjaf al terug zijn uit het zuiden?
Zijn liedje is makkelijk te onthouden!
Natuurlijk hopen we ook Roodborstjes
en Winterkoninkjes te zien en te horen.
En Merels, Zanglijsters, Boomkruipers,
Boomklevers en verschillende soorten
mezen.
En zitten de Ooievaars al op hun nest?

anmelden bij Annelies de Kleyn, via www.vogelsamsterdam.nl, onder het kopje Jeugd.
Daar staat ook uitgebreide informatie over de excursies.

Zondag 22 januari 10:00 - 11:30 uur Oosterpark
Welke vogels overwinteren in het Oosterpark? Zijn ze nu allemaal stil of horen we sommige vogels ook zingen? Soms zitten er bij de vijver ganzen en meeuwen die geringd
zijn. Kan jij door de telescoop lezen welk nummer er op de ring staat? Dan kunnen we
later opzoeken waar hij is geringd, hoe oud hij is en hoe lang hij al in het Oosterpark
verblijft.
Zondag 12 februari 14:00 - 15:30 uur Ganzen kijken in Waterland
Veel ganzen uit het noorden overwinteren in de weilanden van Waterland. Zitten er ook
nog weidevogels tussen? De Grutto's en Tureluurs zijn nu in Afrika, maar als het niet te
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Het Roodborstje zingt het hele jaar door

Zondag 2 april 9:00 - 10:30 Flevopark
Ook in Het Flevopark zullen de vogels nu volop zingen. Zien we ze misschien met
nestmateriaal slepen? En zullen we de Futen weer zien baltsen, zoals vorig jaar? We
kijken hoe de verschillende vogels er uitzien en proberen ook hun zang te leren kennen.
Zondag 9 april 9:00 - 10:30 Amstelpark
De lente is al een paar weken oud. Zou de Zwartkop al terug zijn uit Afrika? Als we
veel geluk hebben zien we ook het vrouwtje. Zij heet ook wel Zwartkopje, maar haar
kopje is bruin. We zouden in dit park ook het kleinste vogeltje van Nederland kunnen zien en vooral horen: het Goudhaantje met zijn ijle hoge roepjes. En natuurlijk
gaan we ook op bezoek bij de grootste vogel van Nederland: de Ooievaar!
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