Dagexcursie Kampina/Biesbosch
Datum: 12 maart 2017
Gids: Saskia Verberne
Aantal deelnemers: 1

Hoogtepunten:




Boomleeuweriken
Slechtvalken
Appelvinken

Vandaag een excursie verdeeld over twee gebieden. Omdat de Chinese deelneemster voor
het eerst in Europa was, wilde zij graag veel verschillende vogels zien. Daarom hebben we
gekozen voor twee totaal verschillende habitats: ’s ochtends bos en heide op de Kampina, en
’s middags de waterrijke Biesbosch.
Nadat ik de deelneemster opgehaald had bij haar hotel gingen we op weg. Onderweg zagen
we rondom de boerderijen al diverse soorten: duiven, spreeuwen, kauwen, vinken.
Groenlingen volop zingend, en ook de zanglijster liet zich horen.
Op de Kampina was het al op de parkeerplaats een gezang van jewelste. Kon ook niet anders
op deze prachtige voorjaarsdag. Boomkruipers, boomklevers, mezen, goudvinken,
appelvinken, barmsijzen, putters…we hoorden van alles, maar het zien bleek wat lastiger.
Veelal bivakkeerden de vogels hoog in de bomen, maar met de telescoop konden we er
enkele toch in beeld krijgen. Een aantal soorten waren voor de deelneemster herkenbaar
vanuit haar eigen land: hetzelfde, maar met net wat andere details.
De tijd vloog om, en mijn geplande wandeling over de heide werd slechts een klein rondje.
Met boven ons jubelende boomleeuweriken zagen we bij een ven kuifeenden, futen, en een
zingende rietgors. Met al een mooie vogellijst konden we richting de Biesbosch.
Daar waren het onder andere roofvogels die de show stalen. De buizerds zweefden op de
thermiek, en we zagen meerdere torenvalken, sperwers, en twee slechtvalken. Soms gingen
er wolken kieviten of ganzen de lucht in, opletten voor de zeearend dus. Helaas liet die zich
niet zien vandaag.
Maar dat mocht de pret niet drukken. We ontdekten diverse eendensoorten en steltlopers,
en bij de vogelkijkhut bij polder Maltha hoorden we waterrallen, matkoppen en een Cetti’s
zanger.
Als laatste deden we een poging om de Mongoolse pieper, die al meerdere weken ter
plaatse is te vinden. Met aanwijzingen van een andere vogelaar hebben we een tijdje op de
bewuste plek gepost. Helaas ging deze zeldzaamheid aan onze neus voorbij. Maar met een
daglijst van 70 soorten was onze missie meer dan geslaagd.

Nederlandse naam

Engelse naam

Wetenschappelijke naam

Knobbelzwaan
Grauwe gans
Grote canadese
gans
Bergeend
Nijlgans
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Tafeleend
Kuifeend
Fazant
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Slechtvalk
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Tureluur
Kemphaan
Kokmeeuw
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Graspieper
Witte kwikstaart
Heggenmus
Roodborst

Mute swan
Greylag goose

Cygnus olor
Anser anser

Canada goose
Common shellduck
Egyptian goose
Mallard
Gadwall
Northern shoveler
Common teal
Common pochard
Tufted duck
Common pheasant
Little grebe
Great crested grebe
Great cormorant
Western great egret
Grey heron
Eurasian spoonbill
Common buzzard
Eurasian sparrowhawk
Common kestrel
Peregrine falcon
Water rail
Common moorhen
Eurasian coot
Oystercatcher
Northern lapwing
Redshank
Ruff
Blackheaded gull
Stock dove
Common wood pigeon
Eurasian collared dove
Great spotted woodpecker
Skylark
Woodlark
Meadow pipit
White wagtail
Dunnock
European robin

Branta canadensis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiaca
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Phasianus colchicus
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucrodia
Buteo buteo
Accipiter nisus
Falco tinninculus
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Philomachus pugnax
Chroicocephalus ridibundus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Lullula arborea
Anthus pratensis
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula

Zanglijster
Koperwiek
Grote lijster
Merel
Cetti's zanger
Tjiftjaf
Goudhaan
Winterkoning
Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees
Matkop
Staartmees
Boomklever
Boomkruiper
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Keep
Kleine barmsijs
Putter
Groenling
Sijs
Goudvink

Song thrush
Redwing
Mistle thrush
Common blackbird
Cetti's warbler
Common chiffchaff
Goldcrest
Winter wren
Great tit
European blue tit
Crested tit
Northern willow tit
Long-tailed tit
Eurasian nuthatch
Short-toed treecreeper
Eurasian magpie
Western jackdaw
Rook
Carrion crow
Common starling
House sparrow
Common chaffinch
Brambling
Lesser redpoll
European goldfinch
European greenfinch
Eurasian siskin
Eurasian bullfinch

Appelvink
Rietgors

Hawfinch
Common reedbunting

Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Turdus merula
Cettia cetti
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Parus major
Cyanistes caerulus
Lophophanes cristatus
Poecile montanus
Aegithalos caudatus
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis flammea cabaret
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza schoeniclus

