Fotoverslagje van de excursie op zaterdag 20 december 2014
Vandaag is het de laatste excursie van deze reeks. We gaan met beide docenten aan de slag om een
nieuwe serie lesavonden en excursies te plannen voor komend voorjaar. Zodra we daar meer over weten,
laten we u dat horen.
Het thema vandaag was: ‘Ganzen en zwanen’. Die zijn er – door de zachte weersomstandigheden – (nog)
niet in grote aantallen, maar we hebben toch vijf soorten ganzen, twee soorten zwanen, vijf soorten
eenden en nog wat waterwild kunnen zien. De Havik die bij het Engelermeer de struiken in schoot is door
de meesten gemist, maar de Torenvalk aldaar is door iedereen gezien.
Wij zagen een vrouw Torenvalk, want er viel geen
grijs aan te bekennen. De man heeft een grijze kop
en staart.
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In de Gement zagen we een grote groep Canadese ganzen, waarvan een aantal met groene halsringen. Op
de halsringen staat een combinatie van letters en (soms) cijfers. Die kun je aflezen een invoeren op
www.geese.org. Door het analyseren van die gegevens wordt een beeld gekregen van de verspreiding van
Canadese ganzen binnen Nederland. Hier een voorbeeld van de halsringen bij de canadezen.
Als je je registreert bij Geese.org en je voert daar ganzen in, dan
kun je een rapport opvragen van een ingevoerde gans. Je krijgt
dan te zien waar de gans al eerder is waargenomen. Voor de
meeste Canadese ganzen geldt dat ze vooral in dezelfde
omgeving zitten, maar voor andere ganzen, vooral de
wintergasten, kun je hele leuke resultaten krijgen, uit verre,
noordelijke streken.

Bij de canadezen zaten ook grauwe ganzen. We konden nu, na de les van afgelopen woensdag, goed hun
lichte voorvleugels zien. Soms kan dat verschil bij een bepaalde lichtintensiteit zelfs als ‘zwart-wit’
overkomen, maar nooit zo zwart-wit als bij de Nijlgans, die een helder wit vleugelvlak aan de voorvleugel
heeft, maar een zwarte vleugelpunt en -achterkant.
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In de Gement zat ook een groep (Toendra)
rietganzen. Op de foto is mooi te zien hoe donker
de halzen en koppen zijn, en hoe weinig roze er op
de snavels is te zien. De poten zijn oranje. Ondanks
de modder was dat nog goed te zien.
Kolganzen waren er ook volop. De ganzen waren
erg voorzichtig: ze vlogen zelfs al weg toen we met
de auto’s stopten. Normaal is de auto een goede
schuilhut, maar kennelijk waren vijf auto’s te
bedreigend.
Hieronder een paar foto’s van knobbelzwanen en kleine zwanen, die richting Vlijmens Ven zaten.

Je moet de foto’s een beetje vergroten, maar dan is het verschil in snavel en snavelkleur goed te zien. De
kleine zwanen hebben dicht tegen de kop aan een gele snavel en de rest is donker. Bij wilde zwanen – die
we vandaag niet hebben gezien – loopt het geel verder naar voren door. Leuk detail is de opvliegende
Grote zilverreiger.
Het Engelermeer was de laatste
stop vandaag. Hoge golven, harde
wind, donkere luchten en net niet
ijzige kou, maar in de luwe plas
zagen we toch nog leuk wat
waterwild. In het voorjaar is deze
omgeving heel goed om
nachtegalen te luisteren.

Allemaal hele fijne feestdagen gewenst en we hopen
jullie in het nieuwe jaar bij de vervolgcursus te zien!

