Ledenexcursie Wormer- en Jisperveld 25 juni (boottocht)
Het was al weer in 2012 dat we hier voor het laatst waren. Voor velen een eerste
kennismaking. We kregen zes auto’s vol en hadden tot 10.00 uur de tijd om nog rustig bij de Poelboerderij (bezoekerscentrum) koffie/thee te drinken en buiten wat bij te
praten of kennis te maken.
Gids Marcel nodigde ons binnen uit voor een korte uitleg over het ontstaan van het
gebied rond het Wormer- en Jisperveld om daarna plaats te nemen in de open boot.
Niet achter elkaar maar met de ruggen naar elkaar wat bij de smalle sloten handig is
en je niet opzij hoeft te kijken. De schipper kreeg instructies van Marcel welke route
gevaren zou worden.
In het begin bleven we netjes zitten maar toen we dichter bij het riet kwamen waar je
overheen wilde kijken om weidevogels te zien, ging men geregeld staan. Ondertussen werd er gepraat en at men boterhammen. Er was weinig wind en licht bewolkt,
ideaal weer om een boottocht te maken. Veel Canadese ganzen, futen en kokmeeuwen, allen met jongen. Natuurlijk nijlganzen, een kiek boven het veld en twee lepelaar boven ons hoofd. Zie voor een overzicht de waarnemingslijst met dank aan Johan voor het bijhouden ervan en met foto’s van Kees en Fanny.
IJsvogel
Bij terugkomst vertelde de gids aan enkelen dat er in de buurt een oeverzwaluwwand
is en dat er een ijsvogel gesignaleerd was. Een stel was zonder zich af te melden bij
de excursiecommissie al vertrokken. Anderen zaten op de banken wat te eten en te
drinken waarna we aan de 3,5 km wandeling zouden beginnen. Nu werd het wat
chaotisch. Wie was waar? Er bleken vogelaars te zijn die graag eerder naar huis gingen. En er waren er die niet met de lange wandeling mee wilden lopen. Weer anderen waren naar de ijsvogelwand gaan kijken en er waren die een korte wandeling
wilden maken. Na wat heen en weer gepraat begonnen we in rustig tempo aan de
korte wandeling van 1,5 km.
Ook al liepen we langs het riet, er was helaas weinig te zien. Nog voordat we de korte route van 1.5 km hadden gelopen, werd er door het voorste groepje halverwege
besloten dat we terug zouden gaan. Dan toch de lange wandeling die we 3 jaar geleden ook hadden gelopen en veel weidevogels hadden gezien? Weer verschillende
wensen en meningen en toen werd de knoop doorgehakt. We gaan naar huis! Zodoende kwam ik in plaats van rond vier uur, om kwart over twee thuis.
Fanny

Waarnemingen: 64 soorten: Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Boerenzwaluw,
Bosrietzanger, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd , Canadese gans, Ekster, Fazant, Fitis, Fuut, Gaai, Gierzwaluw, Graspieper, Grauwe gans, Groenling, Grote bonte specht, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Kievit, Kluut,
Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Pimpelmees, Putter, Rietgors,
Rietzanger, Roodborst, Scholekster, Slechtvalk, Spreeuw, Spotvogel, Stormmeeuw,
Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Turkse tortel, Veldleeuwerik, Vink, Visdief,
Waterhoen, Wilde eend, Winterkoning, Witte kwikstaart, Zanglijster, Zilvermeeuw,
Zwartkop, Zwarte Kraai

