
Fltis 46 (3) 2010

136

Jeugdvogelclub maakt

kennis met de NJN

Korren met de NJN

Het slepen van het kornet door de Jeugdvogelclub. Foto: Johan Stuart

Op zondag 13 juni hebben 20 leden van de Jeugdvogelclub gekord op het

strand van Zandvoort. Bij het korren sleep je een net door zee in de hoop

datje wat vangt. Leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie

(NJN) organiseerden dat voor ons. Zij hadden een kornet en wisten de

naam van alle visjes en schelpjes die in het net zaten.

Het was erg mooi weer en we hebben veel gevangen. Vissen waar we nog

nooit van hadden gehoord! In totaal hebben we vier keer een “trek” ge-

daan. Tussendoor was er tijd om af te koelen in de zee. Hoewel dat voor

sommigen té koel werd. Gelukkig waren er NJN-ers met lekkere warme

truien, die geleend mochten worden. Het was een leuke kennismaking met

de NJN. Er komt immers een tijd, dat onze kinderen zich te oud voelen

voor de Jeugdvogelclub. Een overstap naar de NJN is nu misschien wat

makkelijker. NJN bedankt!
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Gierzwaluwen kijken in de woonkamer

Vrijdagavond 25 juni waren we welkom bij gierzwaluwman Hans Willemse

in de Regulierstraat in Haarlem-Noord. Hij heeft tegen zijn eigen huis (en

tegen dat van de buren) maar liefst 33 nestkasten voor gierzwaluwen ge-

maakt. In vier daarvan hangt een camera. Dit jaar had hij geluk; er ging

een gierzwaluwpaartje broeden onder de camera. We hebben eerst bij hem

in de straat gekeken naar de langs vliegende Gierzwaluwen. Soms zagen

we een Gierzwaluw in een nestkast naar binnen glippen. Daarna mochten

we bij hem thuis achter de computer kijken, dat kon omdat we met een

klein clubje waren. In één nestkast zagen we al grote jongen, in een ande-

re kast was een Gierzwaluw het nest aan het verkennen. Na dit bezoek

hebben we nog wat gierzwaluwnesten in de omliggende straten opgezocht

en, niet onbelangrijk, een ijsje gegeten.

Volg in het vooijaar weer de nestkasten van Hans Willemse via

www.gierzwaluwkolonieregulierstraathaarlem.nl.

Lepelaars en Visarend en zwarte benen

Op 15 augustus reisde de Jeugdvogelclub naar Balgzand. We gingen sa-

men met volwassen leden van de Vogelwerkgroep enook was er een groep-

je kinderen van de Jeugdclub van de Heimanshof uit Hoofddorp. In totaal

Gierzwaluwen kijken vanuit de woonkamer. Foto: Erwin Robbertz
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wel 40 mensen! Op Balgzand bij Den Helder waaide het erg hard. Maar

ondanks dat hebben we veel gezien. Indrukwekkend was de groep van wel

400 lepelaars. Ook zat er een visarend op een paaltje en we zagen zo'n 30

kleine zilverreigers. Natuurlijk waren er grote groepen steltlopers. Die ko-

men bij vloed naarde schorren en kunnen dan vanaf de dijk goed bekeken

worden. Tot slot hebben we nog wadgelopenen onderzocht wat voor beest-

jes er allemaal in de wadbodem zitten'Dan snap je ook waarom hier zoveel

vogels zitten. Mensen van Landschap Noord-Hollanden de Waddenvereni-

ging vertelden over het leven in en rond het wad. Erg leuk, maar je wordt

er wel vies van.

Paddenstoelen, dodewintertaling en muntjes
Op 12 september hadden we een bijzondere ochtend in de Kennemerdui-

nen. We verkenden toen de duinen rond het meertje 't Wed. We hebbendie

ochtend niet veel vogels gezien, maar wel veel paddenstoelen en een man

met een metaaldetector. Dat was ook interessant. De 12 kinderen vroegen

de oren van z'n hoofd. In het meertje zaten wat meeuwen en meerkoeten.

Casper ontdekte een dode eend. Bleek een wintertaling te zijn, die we nu

goed konden bekijken. In het bosjes rond het 't Wed zijn we toen zo'n

beetje verdwaald waardoorwe wel veel paddenstoelen vonden, waaron-

der de zeer giftige groene knolamaniet. Dat maakt wel indruk. Toen we op

de terugweg de man met de metaldetector tegen kwamen, bleek hij inmid-

dels 13 euro gevonden te hebben! Ook een leuke hobby.

De “rijke” man met de metaaldetector. Foto: Johan Stuart
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Dit gaanwe de komende maandendoen

Zondag 10 oktober 9.00 tot 12.00 uur - Vogels ringen in de Amsterdamse Water-

leidingduinen
Er zijn twee vogelringstations in de duinen. We gaan nu naar het station

in de Waterleidingduinen. Hopen dat er veel vogels gevangen en geringd
worden. Kunnen we ze lekker van dichtbij bekijken. Verzamelen: Ingang

Zandvoortselaan, tegenover Nieuw Unicum.

Donderdag 28 oktober 10.00 tot 12.00 uur - Paddenstoelen kijken op Leyduin
Wist je dat er wel 3.000 soorten paddenstoelen zijn in Nederland? Leo van

der Brugge is eenechte paddenstoelenkenner en kan er leuk over vertel-

len. Verzamelen: Parkeerterrein, Manpadslaan. Volg Leidsevaart vanaf

Station Heemstede. Bij 3e brug naarrechts.

Zondag 14 november 9.00 tot 12:00 uur - Op de fiets naar de Houtrakpolder
Deze polder verandert langzaam in een natuurgebied. Met bos, moeras en

(dat is heel bijzonder) ook met akkers. De akkers zijn ingezaaid met on-

kruidzaden speciaal voor vogels en muizen. Daar komt van alles op af.

Verzamelen: Hoek Jan Gijzenvaart/Spaarndamseweg in Haarlem Noord.

Vergeet je fiets niet!!!!

Zondag 12 december 9.15 tot 13.23 uur - Zeevogels kijken op
de Zuidpier in IJ-

muiden

December is een goede maand voor allerlei zeevogels. Je weet nooit wat er

rond de pier zit: Zwarte Zee-eend, Fuut, Roodkeelduiker, het kan allemaal.

Verzamelen: Hoek Jan Gijzenvaart/Spaarndamseweg. We nemen om 9.21

uur bus 4.

Dit moet je weten als je meegaat
Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem

die mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder: samen uit, samen

thuis en het is jullie club dus geen ouders mee.

(contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velser-

broek, j.stuart@planet.nl, 023-5389481. Kijk voor meer foto's van de acti-

viteiten op www.ieugdvogelclub.web-lop.nl.

Antje Ehrenburg Anne Balk Peter van Holland Martijn Korthors Erwin

Robbertz en Johan Stuart


