Excursie datum: 29 augustus 2015
Naam excursie:

Polders Oegstgeest

Gids(en):

VWGZoetermeer

LEDENEXCURSIE POELGEEST
Eigenlijk zou zaterdag 29 augustus de excursie naar de Zaanse Rietvelden gaan.
Bij het voorlopen van het excursieteam bleek dat er weinig te zien was (op vijf
watersnippen na) en dat de plas bijna opgedroogd was.
Vandaar dat we de excursie hebben veranderd in Poelgeest en we met tien leden in
het prachtige watergebiedje achter CS Leiden hebben gewandeld.
Een perfecte ochtend met zon, wolken en weinig wind. Er waren verschillende leden
die hier nog nooit waren geweest en er was ook een nieuw lid meegekomen.
Altijd leuk om nieuwe leden te verwelkomen!
Al vlug kregen we gezelschap van twee jonge koeien die dachten iets te eten van
ons te krijgen, maar wij waren veel meer geïnteresseerd in wat zich op en in het
water afspeelde: hazen die van eilandje naar eilandje zwommen, koeien die door het
water liepen, vier lepelaars die goed te zien waren, een voorbij flitsende ijsvogel.
Loslopende schapen kwamen, net als de koeien, meteen naar ons toe maar we
konden ze alleen maar een dood spitsmuisje aanbieden dat op het pad lag.
Ook landde een grote bonte specht in een kale boom waar we hem goed konden
zien en zagen we op verschillende plaatsen watersnippen.
Natuurlijk keken we ook naar vlinders en hielden we bij verschillende bankjes een
koffiepauze waarbij we genoten van het uitzicht.
Alweer op de terugweg van de ronde om een grote plas passeerden we sloten met
hoog riet. Hieruit kwamen wat onbekende vogelgeluiden. Raymond en Jane
waagden zich dichter en dichter bij het riet en hoopten zo iets te kunnen ontdekken.
De geluidsapp werd erbij gehaald en vergeleken en kwamen we uit op het geluid van
het kleinst waterhoen! Een voorbijganger vertelde dat hij een porseleinhoen had
gezien, maar die hebben we niet gezien of gehoord.

Foto’s Kees Luijkx
Rond 14.00u waren we terug in Meerzicht en vertrok het excursieteam (Kees, Els,
Wilma en ondergetekende) naar het huis van eerst genoemden, waar we tot het eind
van de middag over het vogelaarsweekend in oktober hebben gesproken.
We hebben de lijst met boodschappen voor twintig man samengesteld en de
verdeling voor de auto's en de indeling van de kamers gemaakt.
Fanny

Waarnemingen Kees Luijkx
Nederlandse naam
English name
aalscholver
great cormorant
bergeend
common shelduck
blauwe reiger
grey heron
brandgans
barnacle goose
buizerd
common buzzard
ekster
magpie
fitis
willow warbler
fuut
great crested grebe
gaai
eurasian jay
gekraagde roodstaart
common redstart
grauwe gans
greylag goose
grote barmsijs
redpoll
grote bonte specht
greater spotted

Wetenschappelijke/Scientificname
Phalacrocorax carbo
Tadorna tadorna
Ardea cinerea
Branta leucopsis
Buteo buteo
Pica pica
Phylloscopus trochilus
Podiceps cristatus
Garrulus glandarius
Phoenicurus phoenicurus
Anser anser
Carduelis flammea
Dendrocopos major

grote canadese gans
grote zilverreiger
halsbandparkiet
houtduif
huiszwaluw
ijsvogel
kauw
kleinst waterhoen
kokmeeuw
krakeend
kuifeend
lepelaar
meerkoet
oeverloper
pimpelmees
putter
rietzanger
slobeend
sperwer
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
turkse tortel
vink
waterhoen
watersnip
wielewaal
winterkoning
wintertaling
zilvermeeuw
zwarte kraai

woodpecker
canada goose
great egret
rose-ringed parakeet
wood pigeon
house martin
common kingfisher
eurasian jackdaw
baillon's crake
black-headed gull
gadwall
tufted duck
eurasian spoonbill
common coot
common sandpiper
blue tit
goldfinch
sedge warbler
northern shoveler
eurasian sparrowhawk
common starling
long-tailed tit
chiffchaff
collard dove
chaffinch
moorhen
common snipe
golden oriole
wren
common teal
herring gull
carrion crow

Branta canadensis
Casmerodius albus
Psittacula krameri
Columba palumbus
Delichon urbica
Alcedo atthis
Corvus monedula
Porzana pusilla
Croicocephalus ridibundus
Anas strepera
Aythya fuligula
Platalea leucorodia
Fulica atra
Actitis hypoleucos
Cyanistes caeruleus
Carduelis carduelis
Acrocephalus schoenobaenus
Anas clypeata
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Aegithalos caudatus
Phylloscopus collybita
Streptopelia decaocto
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Gallinago gallinago
Oriolus oriolus
Troglodytes troglodytes
Anas crecca
Larus argentatus
Corvus corone

Soepeend,soepgans en stadsduif
zwemmende haas
schapen
koeien
spitsmuis

totaal aantal soorten

47

