Ochtendexcursie Biesbosch 14 mei 2022

Aantal deelnemers: 6

Vandaag werd een vaderdagcadeau verzilverd. Zes gezinsleden gingen mee op deze excursie.
In polder Muggenwaard zagen we de eerste vogels van verschillend pluimage: grauwe ganzen, krakeenden,
wilde eenden dobberden op het water. Grutto’s, kluten en tureluurs waren druk bezig voedsel te zoeken in de
ondiepere gedeeltes. Boven ons zong een veldleeuwerik het hoogste lied, en in het riet hoorden we, hoe kan
het ook anders: rietzangers. Een fraaie gele kwikstaart was ondanks zijn felgele borst lastig te vinden op het
slik, maar uiteindelijk kreeg iedereen hem te zien. Ook neefje witte kwikstaart liet zich zien op het pad. Leuk
was ook een oeverlopertje dat ijverig aan het foerageren was.
Na een poosje kijken reden we verder naar polder Hardenhoek. Al vanaf het wandelpad zagen en hoorden we
van alles. Visdiefjes hingen biddend boven het water, om als een pijl naar beneden te duiken als ze een visje
in het vizier hadden. Ook hier meerdere rietzangers die zich lieten horen en zien. Ook de kleine karekiet;
lastig uit elkaar te houden die bruine rietvogeltjes. De Cetti’s zanger is er nog zo een; deze leeft erg
verscholen. Maar zijn explosieve zang is onmiskenbaar, en niet te missen.
Aan de andere kant van het pad lieten onder andere de tjiftjaf, fitis, en nachtegaal zich horen.
Op een eilandje in het water zaten honderden meeuwen en ganzen, en ook hier weer kluten en tureluurs en
allerlei eenden. Helemaal aan de overkant zat een visarend in een kale boom. Helaas vloog hij op voordat
iedereen hem had kunnen bekijken door de telescoop.
Maar we kregen een tweede kans. We maakten een korte wandeling door de ‘Pannenkoek’. Ook hier waren
weer diverse zangertjes te horen: zwartkop, groenling, winterkoning, vink. Bij het uitkijkpunt aan het water
aangekomen, kregen we heel dichtbij een mannetje rietgors in beeld, een prachtig vogeltje. Vanaf deze plek
hadden we zicht op een visarendnest. Door de telescoop was het enorme nest goed te zien, én de visarend
zelf. Vermoedelijk het vrouwtje. Veelal was alleen haar kop boven de rand uit te zien, maar op een bepaald
moment was ze op de rand gaan zitten en konden we haar helemaal bekijken. Imposante vogel!
Ik had nog een bezoekje aan een vogelkijkhut in gedachten, maar enkele deelnemers vonden het genoeg
geweest. Zij gingen alvast een drankje doen, terwijl de drie andere gezinsleden nog met me meegingen naar
polder Maltha.
Vanuit de vogelkijkhut zagen we het baltsritueel van een paartje futen. Knikkend en schuddend met hun
fraaie kop maakten ze elkaar het hof. Het vervolg hielden ze privé; ze verdwenen achter de struiken. Verder
was het rustig op het water: enkele kuifeenden, wat ganzen, en twee boerenzwaluwen die babbelend over het
water scheerden.
Net voordat we weer in de auto wilden stappen, kwam in de verte een vrouwtje bruine kiekendief
overvliegen. Een mooie afsluiter voordat we de rest van de familie weer ophaalden om naar huis te gaan.

Soortenlijst
1 Fuut
2 Aalscholver
3 Blauwe reiger
4 Lepelaar
5 Knobbelzwaan
6 Grauwe gans
7 Canadese gans
8 Brandgans
9 Bergeend
10 Nijlgans
11 Krakeend
12 Wilde eend
13 Kuifeend
14 Bruine kiekendief
15 Buizerd
16 Visarend
17 Waterhoen
18 Meerkoet
19 Scholekster
20 Kluut
21 Kievit
22 Grutto
23 Tureluur
24 Oeverloper
25 Zwartkopmeeuw
26 Kokmeeuw
27 Kleine mantelmeeuw
28 Visdief
29 Koekoek
30 Gierzwaluw
31 Grote bonte specht
32 Veldleeuwerik
33 Boerenzwaluw
34 Graspieper
35 Gele kwikstaart
36 Witte kwikstaart
37 Winterkoning
38 Nachtegaal
39 Merel
40 Zanglijster
41 Cetti's zanger
42 Rietzanger

43 Kleine karekiet
44 Grasmus
45 Zwartkop
46 Tjiftjaf
47 Fitis
48 Zwarte kraai
49 Spreeuw
50 Vink
51 Groenling
52 Rietgors

