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Wandelexcursie naar het Bergsepad, Spiegelpolder en

Dammerkade

Freek Beffers

We gaan rechtsaf en volgen het Bergsepad. Een Houtduif demonstreert zijn

baltsvlucht. Er is nog ijs in de sloot maar de Zanglijster zingt volop. Op
de plas zwemmen Kuifeenden. Een paar Futen voeren een balts uit. Over-

vliegende Riet- en Kolganzen zijn goed van elkaar te onderscheiden. Even

verder trekken Aalscholvers en Grutto's over. Deze laatste twee soorten

hebben een overeenkomstig vliegbeeld (vóór en achter de vleugel even lang).

Halverwege het Bergsepad is het gebruikelijke lawaai van de kolonie Kokmeeuwen

te horen. Sommige vogels hebben een bruine kop, bij anderen is de kop wit

met donkere wangvlek.

Aan de linkerzijde, achter een rietkraag, zijn Bergeenden te zien. Twee Nonnetjes
zoeken een heenkomen. Rechts zien we een paartje Grauwe Ganzen op korte af-

stand. Het mannetje is duidelijk groter dan het vrouwtje. Een Blauwe Reiger

staat roerloos te vissen.

Over het houten bruggetje weer een stop! Aan de linkerzijde hoort Fred een

Goudvink zingen. Allen zoeken het kale bosperceel af: twee Goudvinken!

Schitterend. In hetzelfde hout horen we de roffel van een Grote Bonte Specht.

Zaterdag 21 maart 1987. Met een zuidelijk windje, één graadje vorst en helder

weer rijd ik 's morgens om half zeven richting Ankeveen. Op de Stichtse Kade

zoeken twee Koperwieken een heenkomen. In het dorp Ankeveen is de vogelwereld
in rep en roer. Het is puur voorjaar. De groep vogelaars heeft op mij gewacht,
het is al over zevenen. Met 18 man vertrekken we via het Stichtse End,

richting Bergsepad.
Een paar Vinken zingen volop en een Groenling laat zijn helder tju dju wie

horen. Van een Knobbelzwaan, die in een smal slootje zwemt, is de knobbel

zichtbaar gezwollen. Dit duidt op het beginnend broedseizoen. Een Stormmeeuw

zit rustig op een bleekveld en aan de rand van het dorp, op een open veldje,

bevinden zich een groepje Witte Kwikstaarten, enige Vinken, een Rietgors,
een Graspieper, Ringmus en Heggemus. Aanleiding tot zorgvuldig observeren.
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Het is een man, te zien aan zijn rode nekvlek. Het geluid van een paar Mal-

koppen, een gonzend ier-ier en een groep Staartmezen trekken onze aandacht.

Mij wordt verteld, dat Staartraezen altijd in groepjes van tien exemplaren rond-

trekken. Een groep Vinken arriveert met enkele Kepen. De Keep herken je in

de vlucht aan zijn witte stuit. Een Roodborst zit midden op het fietspad en

een gehaktballetje (Winterkoning) vliegt uit het struikgewas.
We gaan rechtsaf en volgen de kromming van de Gooch, langs de Spiegelpolder.

Op het water drijft een Brilduiker -(man), herkenbaar aan zijn witte wangvlek
en "driehoekige kop". De Brilduiker zoekt zijn voedsel op steenachtige bodem.

Uit de lucht duiken ca. 20 Smienten in formatie naar beneden en strijken neer

op de plas. We zien opnieuw een paartje baltsende Futen. Aan de landzijde

klinkt het geluid van Sijzen. De Spiegelpolder laten we nu links liggen en

we gaan weer rechtsaf, de Daramerkade op, richting dorp. Een diepe, dwars

gegraven geul houdt ons niet tegen! Op het water bevinden zich veel vogels:

Slobeenden, Krakeenden, Wilde Benden en een Wintertaling. Op een eilandje

slaapt een paartje Pijlstaarten.

Halverwege de Dammerkade draait Fred zich plotseling om, een Sperwer! In

duikvlucht schiet hij voorbij en is snel uit het zicht.

Slob-, Krak- en Kuifeend en Kievit vliegen regelmatig over. Ook zijn er Roeken

in de buurt. In een strook bos bevinden zich Putters.

We naderen het dorp. Een kreet van Fred: een Klapekster! Jawel, in een top

van een kleine boom zit de zeldzame gast. Korte tijd is de vogel met de kijker

goed te zien. Ik heb de Klapekster in het laatste weekend op Schiermonnikoog

gemist, maar eenieder krijgt zijn deel!

Aan het eind van de kade is een paartje Rietgorzen op de grond aan het voedsel

zoeken. De driehoekige koptekening en baardstreep zijn mooi te zien.

Bij de uitgang hoort Adri het ijle geluid van een Boomkruiper. Als een muis

zien we haar (?) langs een boomstam omhoog kruipen. De klok slaat half twaalf.

Joke vraagt of er liefhebbers zijn om mee te gaan koffiedrinken. De meesten

willen echter meteen naar huis.

Fred en Adri: bedankt voor de toelichting op deze geslaagde excursie.


