Excursie Benthuizerplas, zaterdag 12 november 2011
Twaalf deelnemers trotseerden de kille mist die al snel optrok, waarna de zon er goed
doorheen brak. Genoeg te zien maar niet de aantallen smienten waarop we hoopten. Daarvoor
was het kennelijk nog niet koud genoeg of ze zagen af van een verblijf vanwege het
weerbarstige klimaat waarin ze hier ontvangen worden. Een blauwe kiekendief zwenkte laag
over en liet zich van alle kanten goed zien. In ieder geval een vogel in vrouwelijk kleed, kon
ook een juveniel zijn. De adulte mannen met leigrijs verenkleed zijn in de minderheid in het
najaar wanneer het kroost ook zuidwaarts vliegt. Overigens opvallend veel waarnemingen van
blauwe kiekendieven dit najaar. De roep van een waterral weerklonk vanuit de omringende
rietkraag, precies in het plas-drasgedeelte waar je deze soort zou verwachten. Het
speenvarkengeluid ontbrak in het begin, daarom dachten we nog even aan een meerkoet of
waterhoen, maar gelukkig weerklonk de bekende roep even later. Roeleke Meyer, één van de
deelneemsters, moest eerder terug maar kwam even later in vliegende vaart aangerend, geheel
buiten adem roepend dat ze een roerdomp had gezien. De roerdomp liet zich niet weer zien,
maar de waarneming klonk zo geloofwaardig dat hij bij deze vermeld staat.
Een stel brilduikers en tafeleenden was goed te zien langs de oever van één van de gemaaide
eilandjes. Ook opvallend veel kuifeenden, enkele honderden, dreven op het water. De flinke
eendenschare aan de oostkant van de plas was niet goed te determineren met het verblindende
zonlicht, maar we zagen nog slobeenden, krakeenden, wilde eenden . Opvallend waren ook de
rondvliegende watersnippen, in totaal 5. Er zullen er stellig meer geweest zijn, goed
verborgen in de rietkraag.

Foto`s Jan Peeraer, Winfried van Meerendonk en Els Luijkx.

De eilandjes waren bezet met aalscholvers en kieviten die hier kwamen rusten en fourageren.

Waargenomen soorten (32)
Krakeend, Tafeleend, Smient. Brilduiker, Wintertaling, Kuifeend, Wilde eend, Dodaars,
Aalscholver, Blauwe reiger, Roerdomp,Waterral, Meerkoet, Waterhoen, Blauwe kiekendief
Torenvalk, Kolgans (overvliegend), Brandgans (overvliegend), Grauwe gans (overvliegend en
invallend), Veldleeuwerik (overvliegend), Kramsvogel (overvliegend,
Zanglijster,(overvliegend), Houtduif, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Watersnip,
Kievit, Halsbandparkiet (overvliegend), Spreeuw, Kauw, Vink.
Met dank aan Armand voor de aanvullende waarnemingen,
Winfried van Meerendonk

