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Gooimeerkust - Excursie

Verslag van de excursie van Zaterdag 2 oktober jongstleden, onder

leiding van R.V.Maanen.

Meeuwen, in de soorten van Kap-, Storm- en Mantelmeeuw waren van

dichtbij te zien. De eendachtigen veel verder weg, hoofdzakelijk de

Wilde, verder roodkoppen.

Knobbelzwanen, Koeten, Waterhoen, Puten, Aalscholvers op de 'palen -geze-

ten, Watersnippen, Oeverloper, Blauwe Reigers.

Het verblijf op de pier zou de gehele ochtend kunnen duren, ware het

niet dat de plannen anders waren.

Herfstzang was ook te beluisteren van de Tjiftjaf, alsof deze pas was

aangekomen in het voorjaar. Ook de Zwarte Roodstaart» in 2 exemplaren

aanwezig, zong.

We zouden ze dichtbij in de kijker nemen. Boerenzwaluwen, Eksters, Kauw-

tjes en Zwarte Kraaien waren de volgende soorten die we noteerden.

Onze tocht voerde ons om de zuiveringsinstallatie heen, In het

riet zangen en hoorden we een aantal Baardmannetjes, alsmede de

Rietgorzen en Heggeraus,

Koperwiek, Grote Lijster, Huiszwaluw, Kool-, Pimpel- en Matkopmezen

werden genoteerd.

Houtduiven, Gaaien, Groene Specht, Spreeuwen, Leeuwerik; vinkachtigen
in vluchten hoog overkomend. Deze laatsten konden niet precies op

naam gebracht worden.

Op Magdalene aangekomen, konden we mooi een groot gebied overzien.

We zagen Roodkoppen, Zonertalingen en weer veel Wilde Eenden invallen.

Vliegende Futen in groepjes deden ons al gauw denken aan die andere

langnekken, de Zaagbekken,

De Roodborst en de Winterkoning zongen in het eikenhout. Wie schetst

onze verbazing toen een Roerdomp, rustig vliegend, zich enige tiental-

len meters boven de rietzoon verplaatste. Vanaf de heuvel gezien konden

allen deze geheimzinnige rietbewoner geweldig mooi volgen.

Ons volgend punt was het "uilenbos" waar een drietal spechtensmidsen

werd gevonden, elk rijkelijk van denneappels voorzien. Een spertocht naar

de uilen leverde niets op, wel werd een aantal braakballen gevonden en

in dank meegenomen om ze eens uit te pluizen.

Ook het voedselterrein van de Specht werd bezocht, namelijk een

mierenhoop, waar geregeld deze groene signeur zijn maaltijd pleegt te

houden.

Neem daarbij de vele planten en paddestoelen die en passant ook nog onze

aandacht kregen dan kan men zeggen?

een zeer geslaagde ochtend in de vrije natuur !

G. Rieken

Deze ochtendexcursie begon tegen 7.30 uur nadat zich acht personen

hadden verzameld bij het begin van de Huizer Pier. Een geliefd punt

voor de fijnproevers onder de vogelmensen.
Het was aanvankelijk mistig, doch de mist trok al gauw op en de zon

begon te schijnen, deze zou ons op de verdere ochtend blijven vergezellen.
Ook begon toen de trek te komen. Op de pier zagen we Kieften, Spreeuwen

en Ringmussen overkomen. Torenvalken, Kneutjes en Kwikstaarten bleven

in de buurt hangen. Op het slik en randmeer konden we zover de

prisma' s reikten ontzettend veel waterwild constateren.


