De Gierzwaluw

Ringen van Lepelaars op de Kinseldam

De Gierzwaluw

Excursies In verband met een wisseling binnen de excursiecommissie zijn de plannen voor het derde kwartaal 2017 wat gewijzigd. Kijk voor vastgestelde excursies op de
website: vogelsamsterdam.nl.
In principe doen we het volgende:
17 juni 2017 - Nachtzwaluwen in het Leersumse Veld
augustus 2017 - Polder IJdoorn en Waterland
september 2017 - Texel

Lezingen Op 11 september geeft Jip Louwe Kooijmans ons inzicht in de resultaten van
10 jaar bescherming van Stadsvogels, zie ook de website, vogelsamsterdam.nl.

Jeugdexcursies

Annelies de Kleyn

Deze 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.
3 september 2017 15:00-16:00 - IJdoorn
Het broedseizoen zit er op! De jongen zijn groot.
Voor de vogels op weg gaan naar het verre zuiden om te overwinteren kunnen ze in
IJdoorn hun buik rond eten om voldoende energie voor de reis op te doen. Steltlopers
(vogels met lange poten, en vaak ook lange snavels) vinden de ondiepe plas in de polder IJdoorn ideaal om aan te sterken. We kunnen ze nu mooi bekijken. Het zijn geen
makkelijke vogels om uit elkaar te houden: Kemphanen, Tureluurs, Bonte Strandlopers, Kleine Strandlopers, Groenpootruiters, Watersnippen, Oeverlopers, Bosruiters ...
Natuurlijk zijn de opvallende zwart-witte Kluten met hun sierlijke omhooggebogen
snavels makkelijk te herkennen. En Wulpen, met hun snavels naar beneden gebogen,
ook. We maken kans op Lepelaars, misschien met een nog bedelend jong. Grutto's
zitten al in Afrika! Ook zitten er verschillende soorten eenden op de plas. En er jagen
soms roofvogels. En heel af en toe laat Reintje de vos zich zien ...
Kortom, genoeg te beleven!
Eind september - ringstation
Lees in september meer hierover op onze website, vogelsamsterdam.nl.
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e Lepelaars op de Kinseldam zijn dit voorjaar vroeger dan anders begonnen met
broeden. Tijdens de ringactie op 16 mei werden ruim 50 nesten geteld. Tientallen
jongen waren al zo groot dat ze het nest verlaten hadden. Ze zijn nu mooi te bekijken
vanaf de Uitdammerdijk en vanaf het vogelkijkpunt in Polder IJ doorn. Hoe de ringen
moeten worden afgelezen en doorgegeven is te lezen op onderstaande links;
www.vogelsamsterdam.nl/ opnieu w-lepelaars-geringd-op-de-kinseldam/ #more-5248
www.werkgroeplepelaar.nl/kleurringen--colourrings
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