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Excursie-verslagen

Excursie Zuidpier op 25 April 1982.

Een deelnemer.

Om 7.00 uur ’s-morgens waren in totaal 11 mensen aanwezig aan de

voet van de Zuidpier; eigenlijk te weinig voor een gebied van der-

gelijk formaat. We hadden redelijk weer: 10°C en een stevige N-wind.

Belangrijkste soort was de rosse grutto, waarvan we zo’n 700 ex.

zagen doortrekken, maar welke ook regelmatig te zien was op het

strand, vele geheel in zomerkleed. Verder zagen we toppereenden, ei-

ders, bergeenden, wulpen, dwergmeeuwen en dwergsterns noordwaarts

trekken. Vlak over ons heen vloog een donkere kleine jager. Voor de

kust zwommen 5 roodhalsfuten, 8 toppereenden, 9 zwarte zeeëenden

waaronder baltsende ex. en 8 middelste zaagbekken. Op het strand

tenslotte waren 1 steenloper, 8 drieteenstrandlopers en 7 strand-

plevieren mooi te zien. Om ca. 11 uur kwam een einde aan een vrij

geslaagde excursie in een door te veel mensen genegeerd vogel-

gebied.
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Excursie Botshol op 20 Juni 1982.

Een goed bezochte excursie getuige de 20 deelnemers die 7 roei-

boten weten te vullen op de Botshol,het stille gedeelte van de

Vinkeveense plassen.Om 8.00 uur vangen we aan met goed roeiweer:

nu en dan zon en een matig windje.

Alleen al de aanwezigheid in een dergelijk fraai gebied is een

belevenis.

Met zacht piepende roeispanen banen we ons een weg langs wuivende

rietkragen en elzebroekbosjes.Als je dan bovendien een woudaapje

langs ziet vliegen is je dag meteen goed.Maar er is meer te zien:

zwarte sterns met pulli,welke rustig op leliebladeren zaten te

wachten op de ouders;overvliegende purperreigers, aalscholvers en

lepelaars.

Muzikaal worden we begeleid door snorren,rietzangers,kleine kare-

kieten,sprinkhaanrietzangers en zelfs een wielewaal.Op het eiland

van botenverhuurder Verwey worden de benen even gestrekt en komen

ook de plantenliefhebbers nog aan hun trekken.Op eilandjes in het

Grote Wije broedt een kolonie kokmeeuwen en daar wordt ook een

wijfje krocneend gezien.

En zo,na een tocht over plassen en door sloten besluiten we al

dan niet met blaren op de handen,om ca. 13.00 uur een heerlijk

dagje roeien.

Een vogelaar/roeier.

WOUDAAPJE.


