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Jeugdvogelwerkgroep.

Klein Jantje

Alarmroep

De excursie zal worden gehouden op zaterdag

20 april en zal ons wederom voeren langs de

oostkant van het Lauwersmeer. Uit vorige

excursies is gebleken dat er altijd veel span-

nende vogelsoorten worden gezien. We nemen

bus 63 vanaf het busstation in Groningen. De

bus vertrekt om 8.20 u. We zijn om ongeveer

om half zeven terug in Groningen. Dus denk

aan voldoende brood, thee en appels. Van te

voren even opgeven bij Aaldrik.

Schierbelevenissen

In de maanden oktober en november heb ik

een tijdje op Schiermonnikoog vertoefd. Ik

liep stage van mijn school bij de Universiteit

in Groningen om onderzoek te doen naar

Grauwe Ganzen. Gelukkig was er ook veel tijd

over om af en toe eens een lekker dagje te

vogelen.

Het is ontzettend leuk om de veranderingen

van de vogelaantallen/soorten mee te maken in

de loop van het seizoen. Zo waren er in het

begin heel veel steltlopers als Groenpoot- en

Zwarte Ruiters, Rosse Grutto’s en Bonte

Strandlopers, terwijl begin november enorme

aantallen Brand- en Rotganzen het eiland be-

volkten.

Natuurlijk zijn er op Schier ook bijzondere

soorten te zien; Klapekster, Slechtvalken, Gro-

te Pieper, Jan-van-genten, Kleine Alken,

Sneeuwgorzen, Strandleeuweriken en nog veel

meer. Het leukste wat ik meegemaakt heb was

het volgende.

Ergens halverweg november waren wij aan het

werk in het veld. Tijdens een pauze zaten we

lekker een kop thee te drinken bij onze waar-

nemingstoren toen er opeens een S Blauwe

Kiekendief op ongeveer 50 meter voorbij

kwam. Op zich niet zo bijzonder, maar hij

werd achtervolgd door een $ Smelleken. Wat

bleek. Het Smelleken wachte net zo lang totdat

de kiek iets opjaagde en probeerde dan de

opgejaagde vogel (bv. Graspiepers) te pakken.

Ik heb beide vogels een paar minuten kunnen

volgen totdat de kiek het welletjes vond. Dit

gedrag had ik al een keer eerder gezien bij een

Sperwer een Blauwe Kiek. Het lijkt wel een

beetje op een jager en zijn hond, alleen dan

veel mooier en een beetje natuurlijker.

Heb je ook een leuke vogelervaring? Schrijf

hem op en stuur hem naar het onderstaande

adres. Jouw stukje staat dan de volgende keer

op deze pagina.

Aaldrik Pot Georg van Saksenlaan 47a

9902 JE Appingedam. 0596-629695

Een nieuw Jaar, een nieuw begin. Zo zou ik

het willen noemen. Nog één keer gaan we

proberen van “Klein Jantje” een levensvatbare

jeugdvogelwerkgroep te maken. Bij de oprich-

ting van de werkgroep waren er veel liefheb-

bers, totdat er langzamerhand een vast groepje

van een man of vier overbleef. Waarom laten

de anderen het afweten?

Als ik er eind 1996 sowieso mee stop, zal er

iemand het vaandel moeten ovememen. Er zal

dus meer vanuit de groep moeten komen en

niet van één of twee mensen. Dus de onder-

staande excursie is een van de laatste door mij

voorgestelde excursies. De volgende zullen we

op deze excursie moeten afspreken. Dus ieder

jeugdlid van Avifauna die een verrekijker kan

vasthouden en niet ouder is dan 25 jaar: Kom

naar de hieronder aangekondigde excursie.


