Middagexcursie Biesbosch
Datum: 23 april 2017
Gids: Saskia
Aantal deelnemers: 9

Hoogtepunten:




Beflijster
Dwergmeeuw
Visarend op nest

Ter gelegenheid van de verjaardag van een van de deelneemsters, hadden haar vriendinnen
een vogelexcursie in de Biesbosch georganiseerd. Na even zoeken was toch iedereen op het
startpunt, en konden we met z’n tienen op pad.
We reden door het mooie, natte landschap van de Biesbosch, en stopten op meerder
plekken om te kijken. Een wereld ging open voor de dames bij het zien van een gele
kwikstaart door de telescoop. Onderweg zagen we onder andere de eerste teruggekeerde
gierzwaluwen, en een biddende torenvalk.
Vanuit de kijkhut bij polder Maltha waren de ‘ooh’s’ en ‘ah’s’ niet van de lucht, bij het zien
van diverse eendensoorten door de telescoop. Slobeenden, krakeenden, winter- en
zomertaling lieten zich goed bekijken. Een mannetje bruine kiekendief zeilde over het riet.
Op de wandeling terug kregen we een mannetje rietgors, rietzangers, én een luid zingende
snor bovenin een rietpluim in beeld, prachtig!
Na een sanitaire stop bij het museum, zijn we even de brug over gelopen, want ik had daar
’s ochtends beflijsters gezien op een veld. Ze zaten er nog, vergezeld van enkele zanglijsters
en een kramsvogel.
De laatste stop en korte wandeling was bij polder Hardenhoek. Vanaf een mooi punt aan het
water hadden we zicht op het visarendnest, waar vorig jaar voor het eerst een paartje
visarenden een jong heeft grootgebracht. We zagen het vrouwtje zitten, maar jammer
genoeg konden we net haar markante kop niet zien. Op en boven het water was het een
drukte van belang: allerlei meeuwensoorten, waaronder dwergmeeuwen en
zwartkopmeeuwen vlogen af en aan. Verder veel foeragerende steltlopers, zoals grutto’s en
kluten.
Na nog even genieten van het zonnetje en het weidse uitzicht was het tijd om afscheid te
nemen van deze gezellige en zeer enthousiaste groep.
Nederlandse naam

Engelse naam

Wetenschappelijke naam

1 Knobbelzwaan
2 Grauwe gans
Grote canadese
3 gans
4 Brandgans
5 Bergeend
6 Nijlgans
7 Wilde eend
8 Krakeend
9 Pijlstaart
10 Slobeend
11 Wintertaling
12 Zomertaling
13 Kuifeend
14 Fuut
15 Aalscholver
16 Lepelaar
17 Visarend
18 Bruine kiekendief
19 Buizerd
20 Torenvalk
21 Waterral
22 Waterhoen
23 Meerkoet
24 Scholekster
25 Kluut
26 Kievit
27 Tureluur
28 Grutto
29 Kokmeeuw
30 Zwartkopmeeuw
31 Dwergmeeuw
32 Visdief
33 Gierzwaluw
34 Boerenzwaluw
35 Graspieper
36 Witte kwikstaart
37 Gele kwikstaart
38 Zanglijster
39 Kramsvogel
40 Beflijster
41 Rietzanger
42 Snor

Mute swan
Greylag goose

Cygnus olor
Anser anser

Canada goose
Barnacle goose
Common shelduck
Egyptian goose
Mallard
Gadwall
Northern pintail
Northern shoveler
Common teal
Garganey
Tufted duck
Great crested grebe
Great cormorant
Eurasian spoonbill
Osprey
Western marsh harrier
Common buzzard
Common kestrel
Waterrail
Common moorhen
Eurasian coot
Oystercatcher
Pied avocet
Northern lapwing
Common redshank
Black-tailed godwit
Blackheaded gull
Mediterrenean gull
Little gull
Common tern
Common swift
Barn swallow
Meadow pipit
White wagtail
Blue-headed wagtail
Song thrush
Fieldfare
Ring ouzel
Sedge warbler
Savi's warbler

Branta canadensis
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiaca
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas querquedula
Aythya fuligula
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Platalea leucrodia
Pandion haliaetus
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Falco tinninculus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Limosa limosa
Chroicocephalus ridibundus
Ichthyaetus melanocephalus
Hydrocoloeus minutus
Sterna hirundo
Apus apus
Hirundo rustica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Motacilla flava
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Acrocephalus schoenobaenus
Locustella luscinioides

43
44
45
46
47
48

Cetti's zanger
Fitis
Tjiftjaf
Zwarte kraai
Spreeuw
Rietgors

Cetti's warbler
Willow warbler
Common chiffchaff
Carrion crow
Common starling
Common reed bunting

Cettia cetti
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Emberiza schoeniclus

