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18/11 
19/11 

1 ex Artis (VOD) 
1 ex ZO Vijfhoek (VOD) 

Bonte Vliegenvanger 
Eind april 183 1 o & 1 ~ Boeierspad, Asd Bos (Marx) 

Barmsijs 
13/10 3 ex ssp /_f..amJ7U!.,a moet zijn: 's avonds invallend Rhododendronvallei, 
Amstelpark (Andriese) 

VERSLAG VWG-EXCURSIE PWN-DUINEN 11 DECEMBER 1983 Jan v Blanken 

Het slechte weer van de voorafgaande dagen was er vermoedelijk de oorzaak van 
dat de opkomst voor deze excursie matig was, Het aantal deelneme.rs was 6 en van 
de potentiële deelnemers was het vooral de jeugd die het liet afweten, Mogelijk 
is ook dat men liever naar de sluizen van IJmuiden ging ivm de daar aanwezige 
IJsduiker. 
Om het startpunt, station Castricum. te bereiken moesten we ons op glad ijs be
geven. Iedereen was echter stipt op tijd, ook Willem en Menno die per trein waren 
gekomen, hoewel pas de vorige dag de stiptheidsacties waren beeindigt. Het weer 
was zeldzaam mooi: een helderblauwe lucht en windstil. Kortom ideaal vogelaars
weer, Het begin van de excursie door bos en binnenduin leverde weinig spectacu
lairs op. Wie echter oog èn oor had voor het fraaie witte landschap in combina
tie met de stilte kwam desondanks aan zijn trekken. Wat de roofvogels betreft 
was de oogst magertjes: een Torenvalk en een~ Sperwer. Ganzen werden in het ge
heel niet waargenomen. In het infiltratiegebied werd een en ander al snel goed
gemaakt. We kregen een IJsvogel in de kijker en even later een duiker, die zich 
van nabij liet bewonderen en door de kenners als Parelduiker werd gedetermineerd. 
Een Waterral vloog uit het riet op en scheerde rakelings over het water in onze 
richting, zodat ik deze soort die zich meestal alleen laat horen, eens goed kon 
bekijken. Ook Fuut, Dodaars, Slob-, Krak-, Tafel- en Kuifeend waren van de partij, 
We vervolgden onze weg via het strand en zagen nog 10 Grote Lijsters overvliegen. 
Verder was er op strand, waar op dat moment de vele wandelaars met hun honden 
domineerden, voor vogelaars weinig te beleven. Of je moest naast ornithologische 
ook kinologische neigingen hebben! 
Na de koffiestop splitste het groepje zich, waarbij Peter en Martin om begrijpe
lijke redenen richting IJmuiden togen. De overgeblevenen kregen verder nog Hout
snip, Brilduiker, Boomkruipers, Goudhaanties, Vuurgoudhaantjes en verschillende 
mezen te zien en te horen. Bij de auto aangekomen besloten we nog even IJmuiden 
aan te doen. Maar ondanks ons zoeken bleef de vogel gevlogen en kregen we in 
plaats daarvan een Middelste Zaagbek te zien. Al met al toch een leuke excursie. 
waarbij naast meer dan 50 soorten vogels door Willem ook nog een Mink of Nerts 
werd waargenomen. 
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