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Grote Jager geeft vliegshow

voor de Jeugdvogelclub

Duizendenspreeuwen en vijftig kruisbekken

Op 12 oktober komen we na een mooie fietstocht aan bij telpost Parnas-

sia. We willen de echte tellers niet storen en kiezen daarom een topje

naast de echte trektelpost. We zijn nog maar net gearriveerd of één van

de echte tellers

schreeuwt ons toe:

"Grote groep

Spreeuwen!". Ja

hoor, daar komt een

schitterende roep

van zo'n 4.000

spreeuwen over.

Meteen raak. De

meeste kinderen

vonden zo'n groep

te gek, gaaf en vet,

een enkele vond het

wel een beetje eng

zoveel vogels.
Vanaf een hoge

duintop hebben we

naar de vogeltrek ge-

keken. Er kwamen

veel Vinken langs, Graspiepers, enkele Grote Gele Kwikstaarten en Wit-

te Kwikstaarten. Maar hoe schat je eigenlijk het aantal in zo'n grote

groep?Na uitleg oefenen we wat in het tellen van groepen. De resultaten

vallen niet tegen. Daarna fietsten we door naar de vogelhut bij het Vo-

gelmeer. Krakeenden waren aan het stoeien en een Fuut oefende in het

achteruit zwemmen! Bij de Oosterpias vloog een grote groep Kruisbek-

ken rond. Aan hun roep waren ze goed te herkennen: Kip kip kip kip.

Op de terugtocht schoot er een Eekhoorn over het fietspad. Voor veel

van de 22 kinderen duurde het veel te kort, de drie uur waren zo voor-

bij

Elke tweede zondag van de maand gaat de Jeugdvogelclub voor kinde-

ren van 10 tot en met 13 jaar op stap in de natuur van Zuid-

Kennemerland. Hier het verslag van onze herfstactiviteiten.

Vinken, Graspiepers en wat niet al op de trek-

telpost bij Parnassia. Foto Martijn Korthorst
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Boswachters helpen in de Kennemerduinen

Vrijdag 24 oktober hebben we met zeven kinderen de boswachters van

de Kennemerduinen geholpenmet het opruimen van Amerikaanse Vo-

gelkers. De struiken waren al gezaagd, wij hebben ze op grote hopen

gelegd. Omdat het eerst hard re-

gende, hebben we geschuild in

hetpompstation. Daar is een gro-

te kelder die boswachter Walter

Oosterom graag geschikt wil ma-

ken voor vleermuizen.

Tijdens de fietstocht hebben we

nog twee mooie Damherten ge-

zien met een groot gewei. Ook

zagen we een stuk ruggengraat

van een dood hert en kuilen van

Damherten die bezig waren met

het versieren van een vrouwtje.
Foto Johan StuartTot slot had

Walter Oosterom nog een verras-

sing. We mochten naar de

schaapskudde die in de duinen

loopt om te helpen met de be-

strijding van de Vogelkers. Eén

schaap liet zich graag aaien. Het

was een leuke en leerzame och-

tend. Boswachters van de PWN:

hartelijk bedankt.

Grote Jager op de Zuidpier

Met 18 kinderen stapten we op zon-

dag 9 november op de bus. Die

bracht ons bijna op het strand. Wat

waaide het daar! We zaten meteen

onder het zand. We liepen door de

duinen naar de Zuidpier. De Kuifaal-

scholver zat niet op z'n plek. Wel wa-

ren er veel gewone Aalscholvers. En

meeuwen natuurlijk.
De golvenwaren indrukwekkend

hoog. Gelukkig konden we op het

Geen vogels kijken, maar schapen

aaien. Foto Johan Stuart

Grote Jager. Erwin Robbertz
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eerste deel van de pier lopen. De golven sloegen niet over de pier. Op
één golfna dan. Martijn de Roij kreeg de volle laag

....

Een Grote Jager,
een echte roofmeeuw, maakte alles goed. Hij gaf vlak boven onze hoof-

den een vliegshow.

Verder waren er veel Steenlopers, enkele Paarse Strandlopers en Oever-

piepers. Door de verrekijker za-

gen we bij het puntje van de

pier enkele Jan-van-Genten

vliegen. Op het strand fopte een

Drieteenstrandloper ons. Hij
deed alsof hij slechts één poot

had. Maar hij was gewoon lui

en wilde lieververder slapen.

Ondertussen verdwenen er al-

lerlei vondsten in jaszakken: de

vleugel van een Houtsnip en

een Spreeuw, staart van een

Merel, allerlei botten en schel-

pen. Bij hetKennemermeer

hebben we nog wat gedronken en toen bracht lijn 4 ons weer naar stati-

on Haarlem. Ondanks het natte pak, vond Martijn dit de leukste tocht

van de Jeugdvogelclub. Maar dat zegt hij elke keer!

Programma 2009

Wat we precies gaan doen in het nieuwe jaar staat nog niet precies vast.

Maar we hebben heel veel leuke ideeën. Alle leden van de Jeugdvogel-
club krijgen het programma thuisgestuurd. Natuurlijk kan je het pro-

gramma straks ook vinden op onze website.

13-plussers

We merken dat er een groot verschil begint te ontstaan tussen de kinde-

ren van 13 jaar en ouder en de jongere kinderen. Daar gaan we vanaf

2009 wat aan doen. Bij elke activiteit splitsen we de groep op leeftijd. Af

en toe zullen we iets alleen met de 13-jarigen doen. Ook dat wordt uit-

gewerkt in het nieuwe programma.

Antje Ehrenburg Anne Balk Martijn Korthorst en Johan Stuart (con-

tactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velserbroek, i.stuart@.planet.nl. tele-

foon 023-5389481

www.Jeugdvogelclub.web-log.nl

Spetteren op de Zuidpier. Foto Erwin

Robbertz


