Datum van de excursie:

20 maart 2016, 07.30 uur -12.00 uur

Bezochte gebied:

De Groene Jonker

Team:

Flevo Birdwatching/Rien Jans

De Groene Jonker op 20 maart, klaar voor de zomergasten van 2016

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door:

Waargenomen soorten, tijd van eerste waarneming en locatie.
tijd

soort

gebied

winterkoning
huismus
grauwe gans
smient
grutto
graspieper
lepelaar
knobbelzwaan
Turkse tortel
merel
torenvalk
Grote zilverreiger
brandgans
Grote canadese gans
waterhoen
meerkoet
fazant
pijlstaart
scholekster
wulp
krakeend
ekster
dodaars
aalscholver
houtduif
Grote bonte specht
bergeend
Blauwe reiger
slobeend
wintertaling
zomertaling
roodborst
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buizerd
kolgans
Zwarte kraai
spreeuw
kokmeeuw
stormmeeuw
Wilde eend
kuifeend
fuut
watersnip
tafeleend
kievit
tureluur
soepgans
kemphaan
nijlgans
rietgors
kolgans
Opmerkelijk:
Weer:

zomertaling
wisselend bewolkt, soms erg zonnig, 5 graden, wind 2 Bft, oost-noord-oost

Tussen winter en zomer

Deze excursie komt als vanzelf in het teken te staan van de wisseling der seizoenen. 20 maart is officieel de
laatste dag van de winter dus morgen begint de lente. Daarom zijn we erg benieuwd naar de eerste zomergasten
en gaan er uitgebreid naar op zoek. Maar het blijkt nog wel aan de vroege kant…
Startend vanaf de Roerdomp-parkeerplaats aan de Hogedijk vallen als eerste de winterkoningen op, dichtbij
zingend in de struiken. What’s in a name. Als we op pad gaan komen daar al snel de eerste grauwe ganzen bij,
wilde eenden en kolganzen. Even het gebied en de vroege ochtend op ons laten inwerken: het rumoer van de
kokmeeuwen op de plas overstijgt alles. De lucht is vol groepen meeuwen, grote groepen kieviten en kleine
groepjes smienten, kuifeendjes en grutto’s. In de verte vliegen nu en dan grote groepen ganzen op en ook vrij ver
weg scheren twee lepelaars over. Meer lepelaars zijn ons nog niet gegund zo vroeg in het seizoen.
Omdat de Groene Jonker zo overzichtelijk is kunnen we al met de telescoop ver weg over de plas kijken. Wat als
eerste opvalt zijn de enorme hoeveelheden smienten. We schatten zo’n 1000 of meer. Een klein groepje
brandganzen doet nog aan de winter denken, hoewel de brandgans natuurlijk jaarrond hier kan verblijven. Ook
opvallend zijn de pijlen van een tiental pijlstaart, die de helft van de tijd druk aan het grondelen zijn. Omdat we de
zon in onze rug hebben zijn ze wel schitterend als ze boven water zijn.
Als we direct langs de oevers van de grote plas lopen, komen we ook een eenzame vogelaar tegen die zich ineens
van zijn telescoop losmaakt en richting het moeras achter zich gaat staan luisteren met de handen achter de oren
ter versterking van het geluid. In dit gebiedje houdt zich een waterpieper op maar die zijn lastig hoorbaar door
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hun dunne zachte roepje. Hoe goed we ook ons best doen, een waterpieper halen we er niet uit. Het enige leven in
het riet is op dit moment nog voorbehouden aan wat winterkoningen en redelijk talrijke rietgorzen. Andere
rietsoorten als rietzanger en kleine karekiet zijn nog onderweg naar Nederland en ons land waarschijnlijk al heel
dicht genaderd, maar ja, daar hebben we nu even niets aan.
Ook de steltlopertjes zijn nog dunner dan dun bezaaid. Op een slikplaat in de plas vertonen zich alleen een
kemphaan en een tureluur tussen de ganzen, eenden en smienten. In de grasrandjes van een eilandje is nog net
een watersnip zichtbaar. Watersnippen laten zich her en der in de Groene Jonker verder wel opschrikken, maar het
blijft beperkt tot enkele individuen. En dan strijkt er een grote vogel neer waarbij we in een flits hopen op een
lepelaar, dat snel bijstellen naar wilde zwaan en als we hem echt kunnen bekijken toch gewoon een juveniele
knobbelzwaan te zijn.
Op de kruising van het achtje dat je in de Groene Jonker kunt lopen staat inmiddels onze waterpieperluisteraar
weer met de handen aan de oren. Dit keer gaat het om de blauwborst waarvan er op deze plek altijd wel een paar
tegen elkaar opbieden om hun territoria af te bakenen, maar nu nog even niet. Wel kunnen ze any time hier
arriveren….Morgen?
Gelukkig zijn er wel de grutto’s als heerlijk lentegeluid.
Wat verder opvalt is de afwezigheid van de geoorde fuut. Even niet op hun post, of nu nog even niet? Gelukkig
scoren we aan het eind van ons rondje nog wel twee koppeltjes zomertaling als voorbode van lente en zomer.
Prachtig in de zon. En als we nog een extra rondje maken voor wellicht de waterpieper (het laat je niet los) blijkt
ook die ons echt niet gegeven vandaag. Goed argument om snel weer terug te komen naar de Groene Jonker. Je
wordt hier zwanger van de lente, dat voelt toch wel prettig.
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