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Jeugdvogelwerkgroep.

Klein Jantje

Een wat....?

Veel vogelaars houden een zogenaamde

fenologische lijst bij. Dit is gewoon een rijtje

van zomervogels met daarachter de datum

wanneer ze de vogel voor het eerst weer

gezien hebben. Daarnaast kun je nog tal van

andere gegevens opschrijven, zoals weersom-

standigheden, plaats van de waarneming enz..

Misschien is het wel leuk als iedereen van de

jeugdvogelwerkgroep zo’n lijst bijhoudt. In het

najaar kunnen we dan (b.v. tijdens de nu al

traditionele Lauwersmeerexcursie) de lijsten

naast elkaar leggen en vergelijken. In de

Grauwe Gors die altijd in het najaar uitkomt

drukken we dan een lijstje af met de eerste

waarnemingen en natuurlijk de waarnemers.

Een paar voorbeelden van zomervogels zijn

Tjiftjaf, Fitis, Bruine en Grauwe Kiekendief,

Grutto enz. Als je niet zeker weet of het een

zomergast of een standvogel (een vogel die het

hele jaar in Nederland voorkomt zoals de

Merel) is, biedt de vogelgids uitkomst. Je mag

mij natuurlijk ook altijd bellen.

Probeer het maar eens!

Aaldrik Pot Georg van Saksenlaan 47a

9902 JE Appingedam. Tel. 05960-29695

Excursie naar het Lauwersmeer

5 november 1994

Om kwart over negen stapten vier "Kleine

Jantjes" bij de kazerne in de Lauwersmeer uit

en liepen richting Jaap Deensgat.

We hoorden al van afstand veel Kleine Zwa-

nen. Toen we keken was het er helemaal vol

mee. We zagen ook wat Bonte en Kanoet-

strandlopers. Toen we verder liepen zag ik nog

net de Grote Zilverreiger wegvliegen. Later op

de dag liet hij zich beter bekijken terwijl hij

zat te vissen.

Op dat moment vloog er een Roerdomp op en

liet zich heel even bekijken.

We liepen tevreden verder naar de Vlinder-

balg. Daar zagen we een Slechtvalk, Havik en

twee flamingos (een Chileense en een Europe-

se). Verderop, richting haven, zagen we bij het

Robbengat een gedeeltelijk albino Beflijster.

Hij had een klein beetje wit op de kop en was

daardoor moeilijk te determineren.

We liepen verder en gingen kijken bij het

Robbenoordbos. We wisten dat er iets bijzon-

ders zat, maar wat? We liepen het bosje in en

zagen wat Sijzen, Staartmezen en een Witkop-

staartmees. Toen zagen we het, een Taiga-

boomkruiperü! Hij liet zich goed bekijken.

Mogelijk was er nog een tweede aanwezig.

Als laatste keken we in de haven en zagen een

grappige Kuifduiker. Iedereen was doodop en

dat verdiende wel een warm patatje.

Het was een te gekke excursie en we zagen in

totaal 77 soorten.

Dusan Brinkhuizen

Het is weer voorjaar. Duizenden vogels komen

terug naar Nederland om te baltsen, nesten te

bouwen, te broeden en hun jongen te ver-

zorgen. Als dit allemaal achter de rug is, ver-

trekken ze in het najaar weer naar zuidelijker

oorden. In het daarop volgende voorjaar

komen ze hopelijk weer. Maar komen ze nu

elk jaar op dezelfde dag of in dezelfde week ?

Als je je met deze vraag bezig houdt, mag je

jezelf een fenoloog noemen.


