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Vogelexcursie naar het recreatiegebied Spaarnwoude op

14-08-1983

Na ca. een half uurtje gefietst te hebben zagen we een groep

Goudplevieren op een weiland tesamen met Grutto*s,Blauwe Reigers

en zelfs een Rosse Grutto.

Iets later,op weg naar het plasje van Spaarnwoude,zagen we een

Boomvalk vliegen alsook Boerenzwaluwen,Huiszwaluwen en Veld-

leeuwerikken.

Bij het plasje aangekomen waren er veel steltlopers te zien

waaronder Oeverlopers,Scholeksters,1 Zwarte Ruiter,1 Bontbekple-
vier en vele Watersnippen die af en aan vlogen.

Op het plasje waren enkele eendensoorten te zien zoals Slobeenden,

Wintertalingen en op de oevers zaten nog enkele Visdiefjes,een
Kievit met 2 pulli en een Witte Kwikstaart.

Even verderop zaten +20 Kemphanen,3 Nijlganzen,Fazanten,Gras-

piepers en een enkele Gele Kwikstaart.

Wij werden er op gewezen dat tamelijk ver in het weiland een 20-tal

Wulpen stonden te slapen op een vaste slaapplaats.

Op de grote plas,gelegen langs de snelweg naar Amsterdam waren

vele Meerkoeten,Waterhoentjes,enkele Futen,Kuifeenden,en een

Zomertaling te zien.

Op weg naar het moeras te Halfweg zaten 2 Putters langs de spoor-

baan etend van de distels die daar staan.

Net aangekomen bij het moeras vloog er een Koekoek over en in

het riet zaten enkele Kleine Karekieten en werd ook een Ringmus

waargenomen.

Terug fietsend door het recreatiegebied zagen we een Dodaars en

tussen de akkers door rijdend vlogen er totaal 14 Witgatjes uit

de sloten op evenals Oeverlopers en Tureluurs«Op de akkers was ook

nog het een en ander te zien zoals Houtduiven,Tortels,een Turkse

Tortel'vin de rietkraag langs de weg en in het gewas dat daar

stond enkele Rietgorzen.
Ook waren er vele Torenvalken waarvan er 5 ex. in een hoog-

spanningsmast zaten. Ook werd er tot onze grote verbazing een Ijs-

vogel gezien. Deze vogel houdt zich immers doorgaans op in schoon

en visrijk water.

Omdat er vele deelnemers waren die de koffie al op grote afstand

roken en daardoor al vele meters van ons verwijderd waren werden

deze door luid geroep en geschreeuw:"een Ijsvogel,een Ijsvogel",weer

terug geroepen.

Daarna konden ook deze vogelaars het Ijsvogeltje bewonderen.

Ik wil bij deze de leiding en de mensen die bij deze excursie

aanwezig waren bedanken voor deze geslaagde en leerzame dag.

John Weijers

De opkomst op deze dag was weer groot te noemen mede dankzij het

weer. Het was licht bewolkt bij een temperatuur van 20 graden.

Het leek een interessante dag te worden, wat ook later bleek uit

de 55 soorten die wij op deze dag te zien kregen.

Bij de jachthaven hoek Jan Gijzenkade/Vondelweg vlogen enkele

Visdiefjes rond en op het dak van het hoeknuis zat een Kleine

Mantelmeeuw die zijn aanwezigheid liet merken door gekrijs.


