Ganzen excursie, 13-03-2016
Amber Hollenberg
Zondag 13 maart om 9.30 uur stonden we klaar achter het station van
Castricum om te vertrekken voor de vogelexcursie. Onze excursie leiders
voor die dag waren Micha en Jaap. Toen iedereen er was konden we
vertrekken richting de polder tussen Castricum en Heemskerk. Het was een
mooie dag om ganzen te kijken het waaide alleen een beetje hard. Als eerste
kwamen we een paartje Nijlganzen tegen, we stopten om ze beter te
bekijken. Ik had een goede verrekijker bij me, dus kon ik het heel goed zien.
Onze leiders vertelden dat toen zij klein waren de Nijlganzen heel zeldzaam
waren. We fietsten weer verder en kwamen toen langs een weiland waar
heel veel ganzen waren zoals de Kolgans, de Grauwe Gans en de
Brandgans. Tussen de ganzen sprongen konijnen rond, dat was een grappig
gezicht.
Het was een goede plek want er zaten ook anderen vogels er vloog ook een
Buizerd over. Daar hebben we een tijdje gekeken. We fietsten weer verder
naar een watertje met allemaal eilandjes erin. We hebben daar geen ganzen
gezien maar wel een heleboel vogels zoals Grutto's, Kemphanen, Kluten,
Wintertalingen en Putters. Zelf vond ik de Wintertaling heel mooi met zijn
gekleurde kop. We kwamen hier ook een andere vogelaar tegen die de tip
gaf om bij een huis te kijken waar ze aan het verbouwen waren. Hij zij dat er
daar Witte Kwikstaarten en 2 zeldzame Rouwkwikstaarten zaten. We
stapten weer op de fiets en onderweg zagen we ook nog Kievieten. Bij het
huis aan gekomen zagen we daar heel ver weg inderdaad Witte
Kwikstaarten en ook de zeldzame Rouwkwikstaart. Gelukkig was er aan de
overkant een paadje waar je met de fiets in kon en zo konden we ze van
dichtbij bekijken. Daarna gingen we weer richting het station. We hadden
geluk want onderweg zagen we Houtduiven en Eksters en als klap op de
vuurpijl zagen we nog een IJsvogel die net een visje had gevangen. Ik vond
dit een heel mooi vogeltje.
We hebben dus onwijs veel gezien en ik zal het allemaal opschrijven in het
vogelboekje dat ik van Jaap heb gekregen.
Deze excursie vond ik heel leuk ik heb nu al zin in de volgende.

