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Verslag van de excursie langs de Gooimeerkust zaterdag 18 oktober 1975

Vele nieuwe namen van planten en paddestoelen werden ons tijdens de wande-

ling geloerd door de excursielelder en de heer G,I, Rieken,

In het riet wachtte ons een leuke verrassing, De heer K, Visser had daar

zijn netten staan om vogels te ringen, maar ook om de deelnemers van de

Vogelcursus verschillende vogels van nabij te kunnen laten zien.

Er vlogen juist enkele Baardmannetjes en Baardmannetjeb vrouwtjes in het

net, we hadden overigens het typische belletje van het "Dekvogeltje" al

de gehele ochtend gehoord en het van zo nabij zien van deze schitterend

mooie vogels maakte dit Baardman-feStijn dan ook helemaal compleet en ont-

lokte aan een ieder vele uitroepen van oprechte bewondering over de schoon-

heid van de "Rietmees" !

Paul v.d. Poel bevrijdde op de meest geroutineerde wijze de vogels uit het

net en wanneer hij bijvoorbeeld eerst het "mannetje" losliet, nadat z'n

pootje voorzien was van een ringetje, bleef de"Baardraan" vlak in de buurt

wachten totdat Paul ook het "vrouwtje" de vrijheid had teruggegeven.

Er volgden die ochtend nog verscheidene waarnemingen van de verschillende

soorten mezen; het geluid van de Matkop b,v, was enige keren goed tehoren.
Ook trekbewegingen van troepjes kleine vogels namen we waar, o.a, van Sijzen,
Vinken (met Kepen), Koperwieken en (l) Bonte Kraai,

Uiteindelijk kwamen we zo achter "Oud-Valkeveen", waar we op aanwijzing van

Sytze enkele Brilduikers voorbij zagen vliegen. Ondergetekende zag daar in

een flits de Klapekster, naar wat we allen zagen en waar we eerst wat vreemd

tegen aankeken, dat waren enkele lokeenden van plastic die door jagers werd-

en gebruikt on échte eenden te lokken, maar toen misschien juist averechts

werkten..,, want het was er opvallend rustig op het water.

Een gil in het riet...,"Waterral", zegt Sytze. Baardmannetjes als mini-heli-

copters in de lucht,(Wat een korte vleugeltjes hebben ze toch !)
Op de terugweg kwamen we een tamme Kraal tegen, die mij in het begin van dit

jaar vaak vergezelde op wandelingen door het "Magdaleen",
Al met al zo'n kleine vijftig soorten waargenomen (wat aan de lage kant voor

dit gebied) en de conclusie na deze frisse wandeling was dat deze excursie

het verdient om zeker vaker herhaald te worden !!!

ROB

’s Morgensvroeg om 7.30 uur vertrokken we met zo’n twaalf man, waaronder

enkele gerenommeerde vogelkenners, o.l.v. Sytze Poelstra vanaf het begin

van de Huizen “pier” voor - naar wat later bleek - een wandeling van ruim

4 uren (!) langs de Gooimeerkust.

Allereerst zochten we met behulp van onze veldkijkers het regelmatig zeer

interessante slikgebied tussen de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie

en de havenpier af; op enige Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren, Water-

hoenen, Blauwe Reigers, Kok- en Stormmeeuwen na, was het er die ochtend

nogal rustig. Daar er op die dag de waterwildtelling gehouden werd, waren

we vaak druk bezig met het tellen van eenden, Kleine Zwanen en ander water-

wild. Er vlogen wat Grauwe Ganzen, Kleine Zwanen en 2 Wulpen over. Ter

hoogte van de “Kompasroos”, zagen we allen zeer duidelijk de Zwarte Rood-

staart, waarvan ondergetekende kon vertellen dat de Zwarte Roodstaart dit

jaar hier met succes (4 jongen) gebroed had. Hele interessante vogels om

te observeren !!!


