Datum:

30 Augustus, 2015

Bezochte
gebieden:

Groene Jonker Nieuwe Natuur,
Nieuwkoop Wetland Ook nieuwe Natuur. Excursie van 08.00 tot 12.30, lunch nog
een uurtje.

Begeleiding:

Robert de Groot

Nederlandse naam
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Bergeend
Nijlgans
Wilde eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Wintertaling
Kuifeend
Bruine kiekendief
Buizerd
Boomvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Kleine plevier
Kievit
Bonte strandloper
Kemphaan
Wulp
(H) Tureluur
Zwarte ruiter
Groenpootruiter
Bosruiter
Oeverloper
Watersnip
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
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English name
Great Crested Grebe
Great Cormorant
Great Egret
Grey Heron
(Eurasian) Spoonbill
Mute Swan
Greylag Goose
Greater Canada Goose
(Common) Shelduck
Egyptian Goose
Mallard
Gadwall
(Northern) Pintail
(Northern) Shoveler
(Common) Teal
Tufted Duck
Marsh Harrier
(Common) Buzzard
Hobby
(Common) Pheasant
Moorhen
(Common) Coot
Little ringed Plover
Northern Lapwing
Dunlin
Ruff
Eurasian Curlew
(Common) Redshank
Spotted Redshank
(Common) Greenshank
Wood Sandpiper
(Common) Sandpiper
(Common) Snipe
Black headed Gull
Herring Gull

Scientific name
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Branta canadensis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Falco subbuteo
Phasianus colchicus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Gallinago gallinago
Chroicocephalus ridibundus
Larus argentatus

Kleine mantelmeeuw
Visdief
Houtduif
Holenduif
Turkse tortel
Koekoek
Gierzwaluw
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte kwikstaart
Paapje
Tapuit
Merel
(H) Pimpelmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Huismus
Putter
Rietgors
..
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Soorten waargenomen /
Species observed

Lesser Black-backed Gull
(Common) Tern
Wood Pigeon
Stock Dove
Collared Dove
(Common) Cuckoo
(Common) Swift
Sand Martin
Barn Swallow
House Martin
White Wagtail
Whinchat
Northern Wheatear
Blackbird
Blue Tit
(Common) Starling
Magpie
(Eurasian)Jackdaw
Carrion Crow
House Sparrow
Goldfinch
Reed Bunting
..
2
(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Larus fuscus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Apus apus
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Parus caeruleus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Passer domesticus
Carduelis carduelis
Emberiza schoeniclus
..
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Totaal

Weer: Begon met regen, die na een half uur ophield. Weinig wind, later gewoon zonnig.
Temperatuur klimmend tot 22°C.
Opmerkelijk: Gierzwaluw en Koekoek als late migranten.
Onderweg van het beginpunt (dat ook ons lunchadres zou worden) naar de Groene Jonker vliegt er
een man Bruine Kiekendief over.
Groene Jonker: Een nieuw wetland, dat nu ongeveer zeven jaar bestaat. De GGM’s zijn nu weg. Die
grote gele machines hebben een enigszins geaccidenteerd terrein achtergelaten waarin het
waterpeil varieert met de seizoenen. Er stond nu nog redelijk wat water in, maar er waren toch ook
alweer veel modderbanken vrij dicht begroeid. Dan wordt het zicht er op wat moeilijker, en kunnen
dieren zich verstoppen. De soorten waar hewt dan mee begint zijn Wilde Eend, Krakeend,
Aalscholver omdat ze op het water zitten en zwemmen. Wanneer Lepelaar vliegt kan je die ook niet
missen. En dan begint het grote scannen. Bij toeval was er een grote groep mensen ook net
aangekomen; alleen al van de telescopen bij elkaar, had je een behoorlijke auto uit het bovenste
prijssegment kunnen aanschaffen. De groep nam ook aan dat wij deel waren van hun gezelschap,
dus werd onze telescoop net zo makkelijk ook even geleend. Toch leverde dat geen probleem op.
En zij zagen vogels waar ze ons op attendeerden v.v. Wintertaling, Bonte Strandloper, een
Pijlstaart. Twee Boomvalken joegen tevergeefs achter wat Boerenzwaluwen aan. Ook Oever- en
Huiszwaluw. En daar draaide ook nog een Gierzwaluw tussen door. De groep had net Porseleinhoen
gezien, maar dat lukte ons niet.
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Toen we verder liepen kwam er een Koekoek langs. Waarschijnlijk een gevalletje “Vermist”, want
zijn/haar ouders zitten al in het zuiden. Alle mogelijkheden voor een lid van de Rallidae
doorgezocht, maar het lukte niet goed. Geen Waterral of Porseleinhoen, slechts Meerkoet en
Waterhoen. Watersnippen kwamen een paar keer over in groepjes van minder dan tien. Maar de
karakteristieke manier van hoe ze de lange snavel houden was op zich voldoende, hun geluid
bevestigde de waarneming. Daarna terug bij de auto weer iets gedronken. En toen weer verder.
Nieuwkoop, een nieuw plas dras gebied, pas ongeveer drie jaar oud: Je moet er goed uitkijken voor
de fietsers: De vaak corpulente wielrenners knijpen ongaarne in de ho-ijzers, en de elektrisch
aangedreven zilvergrijzen sparen ook hun accu’s. Goed aan de rand van het fietspad gaan staan
helpt een beetje, maar echt ontspannen kan hier niet. We hebben dus nog tijd over en bekijken ook
hier intensief hoe het er voor staat. Knobbelzwaan, Krakeenden en Meerkoeten. In het midden ligt
een klein drassig stuk gras en daar zitten twee solitaire vogels op: Eerst een Bosruiter, en daarna
een Kemphen, de vrouw van. Een Kleine Plevier komt ook ineens in beeld. Leuke soorten om even
mee te krijgen.
Via Zwammerdam komen we tot aan de Oude Rijn. Omleiding van daar via Bodegraven kost ons
drie kilometer. Dan de slingerweg langs de Meije. Veel motoren en fietsers. Daarna voor een lunch
buffet naar de Blauwe Meije, Meije 300, Zegveld.
Nog geen vijf minuten nadat de klanten op huis aangaan, landt er een Ooievaar in het weiland
vlakbij het terras.
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Locatie van Groene Jonker, Woerdense Verlaat/Hollandse Kade en Wetland bij Nieuwkoop. Amsterdam
ligt net voorbij de bovenrand van de kaart.
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