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Vogeltrek en Vogelkers voor

de Jeugdvogelclub

Jonge lepelaars vlak bij de weg

Op zondag 8 juni verzamelden 19 kinderen en 4 begeleiders zich bij De

Zoete Inval. In twee groepen trokken we langs de Oeverlanden van de

Liede. In het bos aan de Buitenliede broedden in oude reigernesten zo'n

10 paartjes Lepelaars. Vanafhet fietspad konden we zo in een paar nes-

ten kijken. Soms werden de jongen gevoerd. Dat was toch wel heel bij-
zonder.

Het gebied aan de noordkant van het spoor - we noemen dat de Binnen-

liede, - is heel bijzonder vanwege de Perzische Berenklauwen die er

groeien. Soms worden ze wel 2,5 meter hoog. We zagen er de pop van

Tijdens de vakantiemaanden hebben de activiteiten van de Jeugdvogel-
club voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar een beetje stilgelegen.
Maar vanaf nu gaan we elke tweede zondag van de maand weer op stap

in de natuur van Zuid-Kennemerland. In het najaar gaan we weer van

alles ondernemen. Voorts staat hieronder nog een verslagje van onze

activiteit op zondag 8 juni.

Op zoek naar de Blauwborst. Foto Marianne Willems
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een Libel, een Koekoek vloog steeds over, de Blauwborst liet zich horen,

maar jammer genoeg niet zien, en nog veel meer. De Bruine Kiekendief

broedt in debuurt en die zagen we gelukkig ook.

Toen de mist optrok, ontdekten we in de telescoop ook de broedende

Slechtvalk van de PTT-toren.

Jeugdvogelclub bezoekt ringstation in de AW-Duinen

Porseleinhoen, Waterral, Kleine Karekiet en Zwartkop en dan van heel

dichtbij! Het was voor veel jonge vogelaars een indrukwekkende dag, die

zondag 14 september. Met een record aantal kinderen (33) en met een

schitterend zonnetje liepen we naar het Ringstation in de Amsterdamse

Waterleidingduinen.

Onderweg werd al van alles gezien en gevonden. Damhert, salamander,
kleine padjes, dode Spitsmuizen, giftige doornappels, Aalscholvers, een

Ijsvogel, maar het hoogtepunt was het bezoek aan het ringstation. In

drie groepjes werden we rondgeleid door de ringers. Er waren mistnet-

ten voor de bosvogels, slagnetten voor de open land vogels en inloop-

kooien voor rallen. De vogels die waren gevangen werden geringd met

uitleg erbij.
We hadden geluk, er werden zelfs Waterrallen en een Porseleinhoen ge-

vangen. Verder Tjiftjaf, Zwartkop, Heggenmus, Grasmus, Pimpelmees,
Kleine Karekiet en nog wat soorten. Je kunt ze in de hand goed bekij-

ken. Het loslaten is natuurlijk ook mooi en daarwaren steeds voldoende

vrijwilligers voor. Nu maar hopen dat ooit de ringetjes teruggevonden

worden.

Mensen van het ringstation heelhartelijk bedankt!

Op bezoek bij vogelringstation AW-duinen. Adriaan

Dokter legt uit, maar wie mag deze Zwartkop loslaten?
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Dit gaan we de komende maanden doen:

In de twee vakantiemaandenwaren er geen activiteiten. Vanaf septem-

ber gaan we elke maand weer op stap. Er is zelfs nog een activiteit bij-
gekomen: In de Kennemerduinen helpen bij het weghalen van Ameri-

kaanse Vogelkers!

Zondag 12 oktober 8.00 tot 11.00 uur

Vogeltrek bij Telpost Parnassia

Begin oktober is de toptijd voor de vogeltrek. Vanaf telpost Parnassia in

de Kennemerduinen telt de Vogelwerkgroep alle langs vliegende vogels.
Dat zijn er soms wel tienduizend op één dag! Verzamelen: Station

Overveen aan de Tetterodeweg met fiets! Vandaar rijden we de Zeeweg
af.

NIEUW:

Vrijdag 24 oktober 10.00 tot 12.30 uur

Vogelkers zagen in de Kennemerduinen

Net als verleden jaar gaan we de boswachters van de Kennemerduinen

helpen met het opruimen van Amerikaanse Vogelkers. Deze struik

wordt ook bospest genoemd omdat hij de duinplantenoverwoekert. Doe

oude kleren aan! Verzamelen: Ingang Koevlak bij 't Wed, Zeeweg te

Overveen. Met fiets!

Zondag 9 november 9.00 tot 12.43 uur

Zeevogels bij de Zuidpier en het Kennemermeer

De Zuidpier steekt 2,5 kilometer in zee en we kunnen daar allerlei zee-

vogels zien. Maar ook zeehonden. Op het strand en rond het Kenne-

mermeer is het ook vaak druk met vogels. Verzamelen: Station Haar-

lem. De bus vertrekt om 9.05 uur. Om 12.01 uur nemen we de bus te-

rug en we zijn dan om 12.43 uur terug. De Vogelwerkgroep zorgt voor

strippenkaarten.

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.

Antje Ehrenburg Martijn Korthorst en Johan Stuart (contactpersoon).

Zeilpad 6, 1991 MT Velserbroek, i.stuart@.planet.nl. 023-5389481 of

veldtelefoon06-53129644. Onze eigen website is:

www.Jeugdvoeelclub.web-log.nl.


