Vogels leren kennen en kijken met ervaren vogelkenners

Jeugdexcursies

Annelies de Kleyn

De Gierzwaluw
Zondag 9 april 9:00 - 10:30 Amstel park jeugdexcursie
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!
Zondag 7 mei 9:00 - 11 :00 Duin en Kruidberg jeugdexcursie
Onder leiding van Edial Dekker gaan we de duinen verkennen. In het hogere bosgedeelte vinden we Vinken, roepen de Boomklevers en zien we misschien de wilde
paarden, en in de lagere struiken zullen de Grasmussen en Heggenmussen zich laten
horen. In deze tijd zingen de Boomleeuweriken hun jodelende lu-lu-lu, terwijl ze hoog
in de lucht aan hun afdaling beginnen. Nachtegalen hoor je volop, maar zie je niet ...
De wereld is vol van vogelgeluiden.
Zondag 14 mei 14:00 - 15:30 Ronde Hoep jeugdexcursie
In dit poldergebied wordt rekening gehouden met de weidevogels. Grutto's kunnen er
goed broeden en Kieviten brengen er hun jongen groot. Grote Zilverreigers zijn goed te
herkennen in dit open land. Er vliegen ook roofvogels, zoals Buizerd en Sperwer. Walter
Duyves vergezelt ons in de grote kar achter de tractor waarmee we het land ingaan.

Ook met koud weer zijn er vogels te zien

D

eze worden georganiseerd in samenwerking met het NN en zijn toegankelijk
voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Zij hoeven geen lid te zijn van de VWGA.
Verrekijkers kunnen geleend worden en de kinderen krijgen vogelkaarten waarop
de soorten kunnen worden aangetekend. Denk om warme en waterdichte kleding en
schoeisel, vogels kijken is vaak stilstaan en dat kan koud zijn. Iets te eten en te drinken
mee is prettig.

Aanmelden verplicht bij Annelies de Kleyn via de website vogelsamsterdam.nl, onder
het kopje Jeugd.

Zondag 2 april 9:00 - 10:30 Flevopark jeugdexcursie
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.
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Zondag 21 mei 14:00 - 15:30 Marken jeugdexcursie
Marken is eigenlijk een eiland in het IJsselmeer, nu aan het vasteland verbonden met
een dijk. Ook hier zijn veel weidevogels, zoals Grutto en Kievit. Zijn er al kuikens te
vinden? Tureluurs kijken rond vanaf een paaltje en soms zie je een Gele Kwikstaart in
het gras. Fitissen en Tjiftjaffen zingen in de bomen en struiken en in het water vinden
we diverse eenden. Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen zwieren rond in de lucht boven
Marken.
Zondag 11 juni 9 :00 - 11 :00 Diemerpark jeugdexcursie
We blijven weer wat dichter bij de stad en gaan met Leen Pauwels kijken welke
vogels we kunnen vinden in het Diemerpark, vlakbij IJburg. Horen we de Rietzanger
en de Blauwborst? Zien we misschien een Slechtvalk in een elektriciteitsmast zitten?
Houtduiven zien we vast en zeker, net als Eksters, en als we geluk hebben horen we de
Koekoek roepen.
Zondag 25 juni 15:00 - 16:00 IJdoorn jeugdexcursie
IJdoom is een plas-drasgebied speciaal voor steltlopers, die er gemakkelijk met hun
snavel in de grond kunnen zoeken naar beestjes om te eten. We hebben kans op
Grutto's, Kluten en Lepelaars, er zwemmen diverse soorten eenden, de Bruine Kiekendief komt er vaak jagen en Witte Kwikstaarten lopen langs de slikrandjes op zoek naar
insekten. Wie kent de verschillende meeuwen die langsvliegen? In ieder geval Martijn
Voorvelt, hij gaat met ons mee om ons te helpen vogels te determineren.
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