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Ochtend-excursie ankeveen op zondag 9 november 1975

In de plassen onderscheiden we Kuifeendjes, wat Futen en Meerkoeten; ook

konen er Slobeenden, Grauwe Ganzen en vier Krakeenden over. Op het meer

open liggende gedeelte van de kade is de wind nogal guur en snijdend; de

plassen hier naken een lege indruk.

Wanneer we de Goog in zicht krijgen, zien we op het verlengde van de Dam-

merkade een Buizerd opvliegen, die wat verderop in een boom neerstrijkt;
veel verder staat, stram als een schildwacht, een Blauwe Reiger... de nu

soms doorbrekende zon tovert met strijklicht een purperen glans op zijn
verenkleed.

Op de Goog is het veel behaaglijken, mede door een zonnetje en even later

staan wij aan de rand van de Spiegelpolder, een grote plas waar een groep

Kuif- en Tafeleenden door een roeiboot wordt opgejaagd en waar we een

flink aantal Futen zien dobberen.

Dan...,, als een volwaardige demonstratievogel, wiekt onze Buizerd van zb-

even met n&jestueuze vleugelslagen over het water van de plas op een af-

stand en onder een belichting waarbij je nauwelijks nog een kijker nodig
hebt!

We vervolgen onze weg via de Goog, die grotendeels is voorzien van een

zuigerig modderlaagje waarop je zo fijn kunt wegglibberen...
Behoudens enkele mezen is het vogelleven hier schraal. Aan het eind van

de Goog gekomen besluiten wij het fietspad af te lopen tot de Horstermeer-

polder.

Daar zien wij onder andere een Torenvalk, een aantal Kieviten, een paar

Knobbelzwanen en op het dijkje een Blauwe Reiger; enkele Graspiepers en

Veldleeuweriken trekken over.

Vervolgens terug en het Bergse pad 0p..,, het zonlicht kleurt de rietkra-

gen goudbruin boven het donkere water en de wind, die her en der bladeren

doet neerdwarrelen, lijkt hier minder guur dan tevoren op de Damnerkade,

Er vliegen wat Aalscholvers over,
M
op weg naar hun visstekkies?". En ook

hier zwemmen Kuifeenden en Futen.

Verderop worden we uitvoerig in staat gesteld de diverse verschillen tus-

sen Kap- en Stormmeeuwen in ons op te nemen; ook zien wij vier aanvliegen-
de Knobbelzwanen een landing op het water maken en tenslotte vliegt een

grote groep Sijzen over ons heen.

Na ontbinding van de excursie zijn enkele leden van de groep nog even de

Damnerkade op gelopen, On volledig te zijn vemeld ik, dat zij de soorten-

lijst van die ochtend nog konden verrijken met o,a. Sperwer, Boomkruiper,
Kleine Zwaan, Roek en nog tenminste één Buizerd; wat ons brengt op een

aantal van zo’n 4-5 soorten.

S.H. Poelstra

Er waait een dunne noordooster en de hemel is bewolkt als twaalf leden/

cursisten, die deze ochtend hun bezigheden buitenshuis hebben, zich onder

de deskundige leiding van de heer P. van der Poel op het vogelpad begeven.

Aan het begin van de Dammerkade staat ons reeds een Blauwe Reiger op te

wachten en ook kunnen we daar heel fraai een alarmerende Grote Bonte Specht

waarnemen, die hoog in een populier zit. Verder op de kade treffen wij ta-

melijk wat Kramsvogels, Koperwieken, Vinken en Merels aan en in de Elzen

langs de kanten proberen we tussen het nog aanwezige wapperende gebladerte
de in vrij grote aantallen aanwezige Sijsjes te ontdekken.


