LEDENEXCURSIE STRIJENSAS, 29 juni 2014
Gaan we wel, gaan we niet? Er zat onweer in de lucht. Het was nog maar de vraag of
de excursie door kon gaan, maar gelukkig, we zijn geweest!
Met zeven personen, bijna een privé-excursie van Els. Zij is inmiddels een ervaren
rot in het gidsen geworden. Gelukkig voor haar hoefde het niet in het Chinees of
Engels, hoewel Dave dat misschien wel op prijs had gesteld.

Het gebied was prachtig. We hebben deze keer de lange route gelopen, een pittige
tocht. In het begin diverse vogels gezien in en rond het water. o.a. knobbelzwanen,
kluten, kemphanen, witgatjes, lepelaars en tureluurs. Zeer veel vogels hadden
jongen, schattig....! De kluten-ouders waren zéér fanatiek in het beschermen van hun
jongen. De andere vogels moesten steeds "opzouten", dat gaf behoorlijk wat
spektakel.

Daarna volgde een stuk door het bos. Een luister gedeelte, toch een lastig onderdeel
van het vogelen. Een tjiftjaf, koekoek, winterkoning en een zanglijster gehoord.
Via een trekpontje bij een andere waterpartij aangekomen. Tijd voor onze lunch. En
niet alleen voor ons! Een grote meeuw pikte een klein jong eendje uit het water en
peuzelde hem voor onze ogen op. Ook moeder fuut was visjes aan het vangen en
voerde haar jonkies. Eet smakelijk allen!
Aan het einde van de tocht werden we nog getrakteerd op een groep van ongeveer
125 lepelaars, indrukwekkend! Ook hier zaten veel jongen tussen, die we prima
konden onderscheiden door het verschil in kleur van de snavels.
Een mooi slot aan het einde van een heerlijke, in de middag zelfs warme dag.
Wilma Noort

Waarnemingen: 66 soorten
aalscholver, bergeend, blauwe reiger, boerenzwaluw, brandgans, bruine kiekendief
buizerd, dodaars, ekster, fitis, fuut, gaai, gele kwikstaart, gierzwaluw, grasmus
graspieper, grauwe gans, groenling, grote zilverreiger, grutto, heggenmus,houtduif
huismus, huiszwaluw, kemphaan, kievit, kleine karekiet, kleine zilverreiger, kluut
kneu, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw, krakeend, kuifeend, lepelaar, meerkoet
merel, nijlgans, oeverzwaluw, pimpelmees, putter, rietgors, rietzanger, roodborst
roodborsttapuit, scholekster, smient, spreeuw, staartmees, tafeleend, tapuit
tjiftjaf, torenvalk, tureluur, turkse tortel, vink, visdief, waterhoen, wilde eend
winterkoning, witte kwikstaart, zanglijster, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwartkop

