Fotoverslagje van de excursie op zaterdag 20 september 2014
Mist. Vooral veel mist. Zo begon deze excursie. Op
het middelste paaltje zat een Zwarte Roodstaart.
Een jonge vogel, dit jaar geboren. Helaas zat-ie
niet stil…

Geen nood:
foto’s genoeg
van zwarte
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Zwaluwhoeve. Ze hebben daar dit © Paul Cools
jaar gebroed. Zwarte roodstaarten maken hun
nestje bijvoorbeeld onder de dakgoot, op een
richel aan een gebouw. Een jonge vogel ziet er
ongeveer zo uit als een vrouwtje.

Hiernaast een actiefoto van dit toch mooie
vogelmoment. We zagen minimaal twee zwarte
roodstaarten en we hebben ze ook nog goed
kunnen zien. Waarschijnlijk allebei jonge vogels.
In het natuurcompensatiegebied De
Honderdmorgen gingen we op zoek naar al die
vogeltjes die zich verstoppen in de bomen en
struiken die er staan. Het is trektijd en dit gebied
heeft volop bessen en beestjes voor deze
trekvogeltjes.

Er zaten onder andere merels, een zanglijster,
zwartkopjes. We hoorden puttertjes, kneutjes,
graspiepers. En we konden goed het verschil horen
en zien tussen graspiepers en boompiepers.
Boompiepers hebben niet alleen een krachtiger
‘piep’, maar ze vliegen ook krachtiger dan hun
gras-broeders. En ze zijn een klein slagje groter.
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Uiteindelijk trok de mist weg en brak de lucht
langzaamaan open. Vanaf de Maysteeg zagen we in
de May een mooie man Roodborsttapuit. Net uit de
rui. Z’n kop is dan niet zwart, maar donkerbruin en
wat strepig. In de loop van de winter slijten de
bruine topjes van z’n kop- en halsveren af en in de
broedtijd heeft hij dan weer zijn prachtige zwarte
kop met witte halsvlekken.
Zo doet de huismussenman het ook: in de winter
heeft hij een bijne egaal grijze borst, maar in de
zomer verschijnt daar een prachtige zwarte ‘das’.
Doordat de veertjes slijten, komt dat tevoorschijn.

Links de
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We zagen een buizerd vanuit de top van
een struik op een prooi afgaan: ze had
succes! In het grasland zat ze uitgebreid
te eten. Een andere buizerd miauwde
even later mooi hoog in de lucht.
Nu en dan was er flink wat onrust bij de
vogels in de Gement, maar meer
‘roofpieten’ dan de buizerds en een
paartje torenvalken konden we niet
ontdekken.

In de plasjes in de Gement zaten
groenpootruiters en watersnipjes. We
hebben van beide soorten het geluid
goed kunnen horen. Ook hebben we ze
allebei zien vliegen. Van de Watersnip
valt de lange snavel in de vlucht goed op.
Bij de Groenpootruiter zie je als hij vliegt
een witte ´sigaar´ over z´n rug heen.
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De man Torenvalk heeft een grijze kop en grijze staart met
zwarte eindband en de vrouw is gemeleerd bruin en zwart.

Watersnippen © fred visscher

Groenpootruiter (zomerkleed)
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Al met al een geslaagde excursieochtend. In totaal hebben we 46 soorten ‘gescoord’.
De volgende cursusavond is woensdag 8 oktober, en zaterdag 11 oktober gaan we weer op pad. Het thema
is dan: Vogels en vogelaars; verschillende manieren om het veld in te gaan. Denk daarbij aan soortenjagen,
genieten van vogels in hun domein, fotograferen of inventariseren. We hopen u dan weer te zien!

