Verslag halve dag tour met de fam. Vlugger in en rond het
Zwin
op 23/04/16
De afspraak met de fam. Vlugger was aan het tijdelijke onthaalcentrum van het Zwin om
8.30u.
Tijdens een kopje koffie met wat lekkers werd even kort besproken wat op het programma
stond.
De weersomstandigheden waren niet echt denderend. Een stevige en koude wind van
overzee
zorgde toch voor niet zo’n denderende vogel omstandigheden.
Op pad ! Eerst langs de Kleyne Vlakte waar even halt gehouden werd op het uitkijkpunt.
Goed
voor Kluut, Slobeend, Kuifeend, Gele kwikstaart en Putter. Wat verderop in de bosjes
hoorden we
Zwartkop en Tjiftjaf, die zich even lieten bewonderen. Ook Grasmus en Heggenmus kwamen
ons
even begroeten.
In de Zwinduinen en langs de Zwinbosjes werden we verrast door een flinke regenbui, wat
plots
alle vogelgezang deed verdwijnen. Gelukkig was het van korte duur en liet het zonnetje zich
snel
weer zien, waardoor de vogeltjes hun gezang weer lieten horen.
De eerste Sprinkhaanzanger liet zich horen. Een verrassing voor de fam. Vlugger, die
dachten dat
het een insect was. Heel even liet hij zich zien, echter te kort voor een mooie waarneming.
De Fitis
liet zich echter wel bewonderen, alsook Grasmus en Heggenmus.
Verder door de Zwinduinen, liet de Koekoek zich horen en heel, maar dan ook heel even
hebben
we hem kunnen zien.
Langs de dijk stond een stevige wind, waardoor de meeste vogeltjes in de beschutting
bleven. De
Nachtegaal liet zich even horen, maar jammer genoeg hebben we deze niet kunnen zien.
Verderop achter de duinenrij hadden we meer geluk. In de luwte van de duinen besloten een
koppeltje Roodborsttapuit uitgebreid te gaan poseren, maar ook een mooi zingende
Sprinkhaanzanger liet zich makkelijk bewonderen.
Onderweg door de duinen troffen we ook nog een biddend vrouwtje Torenvalk aan.
Eens we door het achterpoortje het Zwin waren binnengegaan hebben we even genoten van
het
uitzicht over de Zwinvlakte en de omgeving vanop een duintop.
Even door de modder baggeren en het natuurreservaat binnen. Goed voor Graspieper,
Veldleeuwerik en nog een koppeltje Roodborsttapuit. Na even op zoek te zijn geweest naar
de
Rietgors en Blauwborst, die zich helaas niet lieten zien, op naar de grote vijver voor een blik
op het
broedeiland.
Kluten, Zwartkopmeeuwen, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw waren goed te
zien.
Maar ook de Visdief en een mooie groep Zwarte Sternen waren aanwezig.
3 Bontbekpleviertjes waren aan het foerageren en de Scholeksters maakten een herrie van
jewelste.
Tegen 14u waren we terug aangeland bij het ontmoetingscentrum, na een mooie wandeling
met

toch een aantal leuke waarnemingen ondanks het niet echt gunstige weer.

Nederlandse naam

English name

Wetenschappelijke/Scientific
name

aalscholver

great cormorant

Phalacrocorax carbo

blauwe reiger

grey heron

Ardea cinerea

ooievaar

white stork

Ciconia ciconia

knobbelzwaan

mute swan

Cygnus olor

grauwe gans

greylag goose

Anser anser

grote canadese gans

canada goose

Branta canadensis

brandgans

barnacle goose

Branta leucopsis

bergeend

common shelduck

Tadorna tadorna

wilde eend

mallard

Anas platyrhynchos

slobeend

northern shoveler

Anas clypeata

kuifeend

tufted duck

Aythya fuligula

torenvalk

common kestrel

Falco tinnunculus

scholekster

oystercatcher

Haematopus ostralegus

kluut

avocet

Recurvirostra avosetta

bontbekplevier

greater ringed plover

Charadrius hiaticula

kievit

northern lapwing

Vanellus vanellus

wulp

eurasian curlew

Numenius arquata

tureluur

common redshank

Tringa totanus

oeverloper

common sandpiper

Actitis hypoleucos

zwartkopmeeuw

mediterranean gull

Ichthyaetus melanocephalus

kokmeeuw

black-headed gull

Croicocephalus ridibundus

zilvermeeuw

herring gull

Larus argentatus

kleine mantelmeeuw

lesser black-backed gull

Larus fuscus

visdief

common tern

Sterna hirundo

zwarte stern

black tern

Chlidonias niger

houtduif

wood pigeon

Columba palumbus

koekoek

common cuckoo

Cuculus canorus

veldleeuwerik

sky lark

Alauda arvensis

boerenzwaluw

barn swallow

Hirundo rustica

graspieper

meadow pipit

Anthus pratensis

gele kwikstaart

yellow wagtail

Motacilla flava

winterkoning

wren

Troglodytes troglodytes

heggemus

hedge accentor

Prunella modularis

roodborst

robin

Erithacus rubecula

roodborsttapuit

common stonechat

Saxicola rubicola

merel

blackbird

Turdus merula

sprinkhaanzanger

grasshopper warbler

Locustella naevia

rietzanger

sedge warbler

Acrocephalus schoenobaenus

grasmus

common whitethroat

Sylvia communis

zwartkop

blackcap

Sylvia atricapilla

fitis

willow warbler

Phylloscopus trochilus

tjiftjaf

chiffchaff

Phylloscopus collybita

pimpelmees

blue tit

Cyanistes caeruleus

koolmees

great tit

Parus major

ekster

magpie

Pica pica

kauw

eurasian jackdaw

Corvus monedula

zwarte kraai

carrion crow

Corvus corone

vink

chaffinch

Fringilla coelebs

putter

goldfinch

Carduelis carduelis

kneu

linnet

Carduelis cannabina

Totaal aantal soorten 50

