Beginnerscursus
Vogelherkenning 2013 versus 2014
Sinds een paar jaar bivakkeren wij tijdens de zomervakantie in het huis van mijn
zus. Een heerlijk huis met een gigantische tuin rondom, aan de rand van een schattig
dorp in het land van Maas en Waal. Uitzicht op een weiland met een ooievaarsnest.
Daar achter een lommerrijk landgoed met de toepasselijke naam De Heerlijkheid
Horssen. Het dorp bestaat voornamelijk uit oude boerderijen met oude hoogstam
boomgaarden. Mijn zus gaat meestal een maand op vakantie in Europa. Wij nemen
dan vakantie in haar huis en tuin in die schitterende omgeving.

Het was zomer 2012. Op een van mijn
avondwandelingetjes met de honden,
zag ik hem daar zitten. In een oude
perenboom. Een uil. Eigenwijs keek hij
terug. Hij maakte geen aanstalten om
weg te vliegen. Vanaf dat moment kwamen wij elkaar nagenoeg iedere dag
tegen. Wat voor een uil het was, kon ik
(nog) niet vaststellen. In Nijmegen heb
ik toen maar een vogelboekje gekocht.
Ik dacht nog: wat een prima boekje met
veel duidelijke foto’s. Toch kom ik de uil
niet echt goed determineren. Dus het
internet geraadpleegd. Na een avondje
surfen durfde ik te besluiten dat het
een Steenuiltje moest zijn.
Op mijn tochtjes in de omgeving kwam
ik regelmatig vogels tegen die ik bij ons
in de randstad minder snel tegen kom.
De Zilverreiger was bijvoorbeeld regelmatig te zien. Ik besloot mijn waar
nemingen vast te leggen in een notitieboekje. Gewoon voor de leut.
Eenmaal terug van vakantie bleef de
interesse voor de vogels. Regelmatig het
internet raadplegend ontdekte ik ook
de site van de Vogelwerkgroep. Enthousiast gaven wij ons op voor de beginnerscursus jaargang 2013.
Na de eerste twee cursusavonden ston94

den wij klaar voor de eerste excursie
naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Met kaplaarzen, AGUregenpak en onze Aldi verrekijker om
de nek dachten wij niet van een echte
vogelaar te onderscheiden te zijn. Drie
uur aanhoudende regen en 60 millimeter regen in onze laarzen verder werd
een handjevol verschillende soorten
geteld.
De volgende excursie was gelukkig
droog. Elswout is alleen niet echt aangenaam bij een temperatuur van - 12
graden. Naast een verdwaalde Staartmees en Buizerd durfden eigenlijk alleen de Koolmezen en Pimpelmezen
zich te laten zien en horen. Het gevolg
was dat van de circa dertig cursisten,
waarmee we gestart waren, er op de volgende avonden nog maar twintig de
moeite namen om te komen.
De derde excursie was naar de Zuidpier. De temperatuur was dit keer met
ongeveer 14 graden aangenaam te noemen. Het was daarbij ook nog eens
windstil en gelukkig ook droog. Een
prima weertje dacht iedereen. Tot we bij
het strand aankwamen. Het zicht was
niet meer dan 150 tot 200 meter. Echt
veel trekvogels hebben we dus niet
kunnen waarnemen. Wel een schitteFitis | 50 | 2 | 2014

rende school bruinvissen en een eigenwijs meezwemmende zeehond.
Bij de laatste twee excursies brak eindelijk de lente door. Het enthousiasme
van de excursieleiders was ook nu
enorm, waardoor uiteindelijk nog een
groep van 15 cursisten overbleef. Mijn
aantekenboekje liet toch nog een variatie van 68 verschillende vogelsoorten
zien. Ruim boven de vooraf beloofde
zestig soorten.
Inmiddels was het vogelvirus wel heel
erg toegeslagen. De Aldi kijker was ingeruild voor een wat beter exemplaar
van Vogelbescherming. Ook de kleding
en het schoeisel werden volledig aan de
doelstelling aangepast. Na ruggespraak
met Johan werd besloten om ons in
2014 opnieuw voor de cursus in te
schrijven.
Een uitstekende keus. De groep van dit
jaar was een bijzonder enthousiaste
groep. Naast Hermy en mijzelf waren er
nog twee cursisten van 2013, die opnieuw de cursus wilden doorlopen. Van
de eerste tot de laatste cursusavond en
excursie is de groep bij elkaar gebleven.
Het niveau van de cursisten verschilde
enorm. Naast een groep doorwinterde
vogelaars waren er ook cursisten, die
amper het verschil tussen een Spreeuw
en een Nijlgans konden aangeven. Toch
was het een gezellige en een naar elkaar
behulpzame groep.

de pier en de excursie naar de Kennemerduinen hebben we ‘wat’ regen gehad. Uit de cursisten is inmiddels ook
een groepje van zes tot acht vogelaar(s/
ters) ontstaan, die buiten de cursus om
met elkaar op pad gaan.
Ook worden alle waarnemingen consequent bijgehouden, in een spreadsheet
verwerkt en onderling uitgewisseld. De
waarnemingen zijn in vergelijking met
het jaar hiervoor significant toege
nomen. De resultaten met de bijzonderheden staan in de onderstaande tabel.
Mede door het enthousiasme van onze
docenten en begeleiders kan oprecht
gezegd worden dat de Vogelwerkgroep
Kennemerland er een groep enthousiaste vogelaars bij heeft gekregen. Langs
deze weg wil ik dan ook mijn grote dank
naar Bernhard, Peter, Nico, Antje, Berry,
Tom en in het bijzonder Evert en Johan
uitspreken. Dankzij jullie weet ik het
nu zeker. Het was een Steenuiltje.
■ Hermy en Nico de Bont

Ook de omstandigheden waren compleet het tegenovergestelde van het jaar
ervoor. Alleen tijdens de excursie naar

Excursie

Aantal soorten Waarvan nieuw Totaal nieuwe waarneming

Bijzonderheden

AWD

44

44

44

IJsvogel, Wintertaling

Elswout

43

12

56

Goudhaantje, Grote Bonte Specht

Zuidpier

19

15

71

Dwergmeeuw, Kleine Burgermeester

Veerpolder

53

23

94

Slechtvalk, Zwarte Ruiter

Kennemerduinen

43

9

103
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Roodborsttapuit, Havik

95

