Cursus Vogels herkennen voor de Jeugd
Nieuwsbrief 6
Beste deelnemers,
Zaterdag 28 mei zijn we op roei-excursie geweest naar de Nieuwkoopse Plassen.
En we hadden geluk, het was een prachtige ochtend, ook al waren de weersverwachtingen eerst niet
zo goed.
Met 4 roeiboten zijn we vanaf het dorp Noorden het natuurgebied in gegaan, langs de rietvelden,
moerasbosjes, plassen en smalle slootjes. Een mooi afwisselend gebied met veel verschillende vogels.
Onderweg zagen of hoorden we verschillende riet- en moerasvogels zoals de Wulp, Zwarte stern,
Purperreiger, Lepelaar, Kleine karekiet, Rietgors, Snor en Rietzanger.
Maar we zagen ook voor ons bekende vogels die we al eerder zijn tegen gekomen in andere gebieden
zoals de Nijlgans, Grauwe gans, Huiszwaluw, Fuut, Aalscholver en Merel.
Even dachten we een Roerdomp in het riet te zien, maar dit bleek om een hoop met dood riet te
gaan.

Halverwege onze tocht konden we bij een eilandje even aan land gaan om onze benen te strekken.
Maar op het eilandje waren ook duizenden knutjes, kleine kriebelmugjes die op je armen en hoofd
gaan zitten en gemeen prikken. We zijn maar snel verder gegaan!

De Nieuwkoopse Plassen is een mooi natuurgebied met niet alleen vogels. Vanuit onze roeiboten
konden we genieten van de velden met bloemen van de Gele Plomp en de Waterlelies. En op de
oevers langs het riet stond ook van alles te bloeien, zoals de Gele Lis, Echte Koekoeksbloem, Kale
Jonker en de Valeriaan.

Op de terugweg mochten we door het afgesloten gebied varen. (omdat we onze roeiboten bij
Groenendijk hadden gehuurd). Het was spectaculair om langs de broedkolonies van de Kokmeeuwen
te varen. Honderden krijsende meeuwen gingen de lucht in. Hier en daar zagen we al kuikens lopen in
de kolonie.
En we hebben gezien dat jullie prima roeiers zijn!

Terug in het clubhuis hebben we de lijst met waargenomen vogels met elkaar door genomen het
waren weer heel wat soorten. In totaal hebben we op de Nieuwkoopse Plassen 43 soorten
waargenomen, voor 11 soorten was dit de eerste waarneming in de cursus.
De waargenomen soorten van 28 mei:
Aalscholver

Nijlgans

Blauwe reiger

Purperreiger

Bosrietzanger

Rietgors

Ekster

Rietzanger

Fitis

Snor

Fuut

Spreeuw

Gierzwaluw

Staartmees

Grauwe gans

Tjiftjaf

Grote Canada gans

Tuinfluiter

Grutto

Tureluur

Heggenmus

Vink

Holenduif

Visdief

Houtduif

Vlaamse Gaai

Huismus

Wilde eend

Huiszwaluw

Winterkoning

Kauw

Witte kwikstaart

Kleine karekiet

Wulp

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kuifeend

Zwarte kraai

Lepelaar

Zwarte stern

Meerkoet

Zwartkop

Merel
De volgende excursie, 4 juni
Aankomende zaterdag 4 juni is al weer de laatste les en excursie van de vogelcursus.
We gaan dan naar De Blauwe Kamer in Rhenen. Speciaal voor deze laatste excursie verschijnt een
extra Nieuwsbrief met alle informatie.
Met vriendelijke groet,
Gerard, Theo, Else, Jan en Ben.
Cursusteam Vogelcursus Jeugd

