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Verslag van de excursie “Einde Gooi”

A. Kuylman

Er zaten Koolmezen, Pimpelmezen, Kuifmezen en erg veel Goudhaantjes. Ook een

Winterkoninkje liet zich luid en duidelyk horen, al hebben we 'm niet gezien. Op
het weiland by de grote boerdery (ik was voor het eerst op dit terrein, misschien

staan er nog meer boerderyen) stak op het moment dat we weer het bos in zouden lopen
een vos kalmpjes over. Voor velen de eerste keer dit dlet op klaarlichte dag te zien

•

Nog napratend kwamen we weer wat dieper het bos in, waar we enkele Grote Bonte Spechten
Boomklevers en Boomkruipers zagen en hoorden. Op weg naar Het Tienhovense Kanaal

ontdekte Paujjj nog een Glanskop tussen de Staartmezen en b()na aan de rand van het bos

een Kleine Bonte Specht, In-eerste instantie zocht ik 'm net als de Grote Bonte

Specht tegen de stam, maar het bleek een klein vogeltje in de kruin van de boom
te zyn. Eenmaal by het Tienhovense Kanaal gekomen zaten de elzen vol Sysjes en

hipte er een Roodborstje in het kreupelhout rond» De groep verspreidde zich op weg
naar fiets of auto, zodat ik enkele nog vage geruchten over een Matkop hoorde,
maar het ook zonder deze laatste mees een schitterende tocht vond.

Zondag 21 november begonnen we tegenover het Dierenpark Toepoel om 8.00 uur aan

een twee uur durende tocht onder leiding van Paul v.d. Poel en Fred van Klaveren

Broodnodig voor mij in ieder geval, want "vers" van de vogelherkenningskursus zou

ik de verschillende mezensoorten er aan hun roep echt niet uitgehaald hebben.

Met z'n twintigen liepen we eerst door percelen met voornamelijk eiken- later ook

met meer beukenbomen. Hier en daar was gekapt en weer opnieuw aangeplant, waartussen

dan weer jonge berken opschoten. Achter zo'n meer open gebied zagen we plotseling
boven de bomen een Buizerd vliegen, terwijl bijna gelijktijdig wat dichterbij een Sperwer

wegvloog. In de verte hadden we ook al een Havik gehoord, maar ondanks verwoede

pogingen vanPaul, liet hij zich pas veel later zien. Z'n komst werd al aangekondigd
door de verschillende mezensoorten die tegelijkertijd hun alarmroep slaakten.


