BOOTEXCURSIE NAARDERMEER, 25 april 2015
Jammer dat na al die zonnige lentedagen van afgelopen week, het juist op zaterdag
25 april overwegend miezerde. Natuurlijk ging de vogelexcursie per fluisterboot over
het Naardermeer gewoon door. Met 21 vogelaars en een gids voeren we in een boot
met een afdak in tweeëneenhalf uur over open water, maar nog veel leuker waren de
vele aftakkingen daarvan, waardoor al het ontluikende groen van heel dichtbij te zien
was.
Op het open water was het een stuk frisser en met name bij de dames gingen de
capuchons of poncho's op en aan. Wendy was zo aardig om de regendruppels van
de voorruiten af te vegen zodat we beter zicht kregen. De gids hield, voordat we
vertrokken, een interessante en duidelijke uitleg over het ontstaan van het
Naardermeer en over het werk van Natuurmonumenten.
Stank
Onderweg, tegen de grijze lucht, kregen we een purperreiger te zien en later, op de
terugweg, waren tussen het riet purperreigers op hun nesten te zien. We bleven ook
kort stil liggen om allen de kans te geven om, met wat moeite, de sprinkhaanzanger
te ontdekken. Henk lukte het tóch er een aardige foto van te maken. De tjiftjaf en de
snor waren goed te horen en ook konden de deskundigen onder ons de tuinfluiter
horen. We legden bij de aalscholverkolonie aan en liepen in stilte naar de hut van
waaruit we zo de "kraamkamer" in konden kijken. Een prachtig gezicht om de vele
nesten met jongen in verschillende leeftijden te zien. We bleven turen, fotograferen
of filmen met camera's of mobiel. De stank namen we op de koop toe.
Trilveen
Op ons verzoek werd ook aangelegd om te ervaren hoe het voelt om op trilveen te
staan. De gids liep een korte route met ons er glibberend en giechelend achteraan.
Het is een soort wiebelend matras gevormd van oude planten en veen, dat beweegt
als je erover loopt. We ontdekten ook het bijzondere plantje dat zonnedauw heet. De
naam van de witte bloempjes aan de waterkant ben ik kwijt maar de gids liet het ons
enthousiast zien. Op de terugweg op het open water zagen we door elkaar heen
vliegend zwaluwen, kokmeeuwen en zwarte sterns. Er waren vogelaars die de
laatsten nog nooit gezien hadden.
We hebben genoten van de tocht en waren daarna wel toe aan een warme drank.
Helaas konden we niet in restaurant zitten omdat het gereserveerd was voor een
groot gezelschap. Wel konden we wat te drinken halen en het op een andere plek
opdrinken. Rond 13.30u reden we terug.
Fanny Fekkes
Waarnemingen 50 soorten (Johan Idema): aalscholver, blauwborst, boerenzwaluw,
boomkruiper, boompieper, bruine kiekendief, buizerd, ekster, fitis, fuut, gaai, gierzwaluw,
grasmus grauwe gans, groenling, huismus, kauw, kievit, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw,
knobbelzwaan, koekoek, koolmees, kuifeend, lepelaar, meerkoet, merel, nijlgans, pimpelmees,
purperreiger, putter, rietgors, rietzanger roodborst, snor, sperwer, spreeuw, sprinkhaanzanger,
tjiftjaf, tuinfluiter, vink, visdief, witte kwikstaart, winterkoning, wilde eend, zanglijster,
zilvermeeuw, zwarte kraai, zwarte stern, zwartkop.

