Verslag Ledenexcursie Groenzoom

De laatste vogelexcursie vond op 29 februari van dit
jaar plaats. Daarna zette Corona een streep door onze
excursieplannen. Op zaterdag 26 september werd,
alhoewel de coronatijd helaas nog niet voorbij is, weer
een excursie gehouden. We hadden gelet op de
Coronarichtlijnen, gekozen voor een fiets/wandel
excursie in de Groenzoom, zodat er goed afstand
gehouden kon worden.
Door de aanschaf van een nieuwe laptop heb ik
begrepen dat niet bij alle leden de aankondigingsmail
is aangekomen. Ook zijn er helaas mails in de SPAM
terechtgekomen. Toch kregen we 15 aanmeldingen
(en daarna nog 3 afmeldingen), een aantal dat voor een fietsexcursie net te behappen is.
Johan Idema reed ook mee, waardoor we allemaal (en zeker de nieuwe leden) gretig van zijn
enorme kennis profiteerden. Hij roept en legt uit wat er
om ons heen gebeurt, ziet en hoort meer dan wij waardoor
de score van waarnemingen aan het eind van de ochtend
op 50 stond. En dat in een tijdsspanne van 9 tot half 11.
Ondanks 2 flinke regenbuien waarop we getrakteerd
werden, stonden we verschillende keren stil. Onder
andere voor de waterral, de watersnippen, wintertaling
en sperwer. Zie scorelijst hieronder.
Na een (droge) koffiepauze bij de parkeerplaats wandelden we
plotsklaps in de stromende regen een rondje langs de grote
plassen. Wel of niet doorlopen? Doorlopen met kort daarna een
heerlijk zonnetje wat de jonge putters ook deed besluiten om te
vliegen. Een mooie kleine zilverreiger hield ons vanaf een kale
boom goed in de gaten.
We besloten via de Balij terug te fietsen. Onderweg een Cetti’s
zanger en bij de blauwe brug de brandganzen, lepelaars en zilverreiger. Vanaf hier namen we
afscheid en waaierden elk een eigen richting uit.
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Waarnemingen:
Fuut; Aalscholver; Grote zilverreiger; Kleine zilverreiger; Lepelaar; Blauwe reiger;
Knobbelzwaan; Canadese gans ; Nijlgans; Grauwe Gans; Brandgans;
Smient; Wilde eend; Krakeend; Slobeend; Wintertaling; Kuifeend; Sperwer; Buizerd; Torenvalk;
Fazant; Waterral; Meerkoet; Waterhoen; Grutto; Kievit; Wulp; Watersnip; Kokmeeuw;
Stormmeeuw; Zilvermeeuw; Houtduif; Turkse tortel; Grote bonte specht; Boerenzwaluw;
Roodborst; Merel; Tjiftjaf; Cetti’s zanger; Pimpelmees; Koolmees; Boomkruiper; Spreeuw; Gaai;
Ekster; Kauw; Zwarte kraai; Putter; Rietgors; Halsbandparkiet

