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Avondexcursie Amsterdamseveld, 9 juni 1990

Johan Koekkoek

We hebben tot driemaal toe een ree

gezien waarvan er één heel donker

was, volgens Hans kwam deze vermoe-

delijk van de Duitse zijde, daar

komt deze donkere kleur nog veel

voor.

De koekoek liet zijn stem goed ho-

ren, de hele avond hebben we deze

vogel gehoord en af en toe vlogen ze

ons voorbij, hetzij 'alleen of met

zijn drieën. Onze weg vervolgde naar

een waterrijk gebied, waar een aan-

tal meerkoeten rond zwom en enkele

dodaars, er werd één gezien met een

jong. De blauwborst liet zich tot

tweemaal toe zien. Vervolgens zijn

we een kijkje gaan nemen bij een

vossenhol, er zijn in dit gebied een

aantal holen in gebruik door vossen.

Toen zijn we per auto naar een ge-

bied gegaan waar nachtzwaluwen ver-

blijven. Door middel van een lokroep
is geprobeerd één van deze vogels te

lokken, maar dat ging niet zo gemak-

kelijk: vermoedelijk was het nog te

licht (21.30 uur). Pas tegen onge-

veer 22.15 uur kwam er een nachtzwa-

luw, het ging zó snel, dat we hem

maar even hebben gezien. Een aantal

mensen heeft de nachtzwaluw nog

horen roepen, maar wel aan de andere

kant van de weg.

Zo tegen 22.30 uur zijn we, nadat we

Hans van Berkel hadden bedankt voor

de rondleiding, naar huis gegaan.

Het aantal waargenomen soorten vo-

gels was 38. Naar mijn mening was

dit weer een zeer geslaagde excur-

sie
.

Met ongeveer 19 leden en 2 intro-

ducés vertrokken we rond 16.00 uur

van het Overwinningsplein naar het

Amsterdamseveld. Daar zouden we

worden rondgeleid door Hans van

Berkel van SBB. Ter hoogte van Emmen

had het geregend, het zag er wat

somber uit. Ter plaatse bleek dat

het wel mee viel en het bleef droog.

Nadat we de auto's hadden gepar-

keerd, vertrokken we het veld in.

Bij de eerste bosjes meldde zich

een onbekend vogeltje met veel la-

waai. Niemand wist met zekerheid

wat het precies was, een fitis of

was het een fluiter? Twee leden

gingen op nader onderzoek uit; het

bleek een fluiter te zijn. De rest

van de groep ging verder, via een

slingerpad door het bos kwamen we in

het open veld. Daar zagen we een

roodborsttapuit en de eerste grauwe

klauwieren. Er zaten veel paapjes.


