Datum: 20 april 2018
Excursie: Naardermeer / Bovenmeent
Deelnemers: Tineke & Klaas

Deze bijna tropische aprilochtend begonnen we rond de klok van negen uur aan de bebouwde kom
van Naarden. Tot ieders grote verbazing zat hier een Bonte vliegenvanger uit volle borst te zingen,
een leuke start van de excursie!
We liepen allereerst over een plankenpad door een moerasbos en werden begeleid door de zang
van Zwartkop, Fitis en Tjiftjaf. We zagen een fel zalmroze gekleurd mannetje goudvink.
Toen we het moerasbos uitkwamen zagen we op de ruige vlakte een tweetal roodborsttapuiten.
Een boompieper maakte baltsvluchten vanuit een boompje.
Eerder al hoorden we vanuit de dichte vegetatie de opvallende zang van de sprinkhaanzanger. De
vogel was helaas niet te zien.
In het moerasbos zagen we een ree met hoge sprongen het hazenpad kiezen, een tweede
exemplaar stond rustig op het weiland. In de vroege ochtend zijn hier vele reeën te zien. Ook de
Boommarter en Otter komen voor in dit oudste beschermde natuurgebied van Nederland. Reeds in
1905 kocht de opgerichte vereniging tot behoud van Natuurmonumenten het Naardermeer voor
160.000 gulden. Eli Heimans en Jac. P. Thijsse waren hier nauw bij betrokken.

Ree – Naardermeer.
We liepen over de weilanden (Sprinkhaanzangers, Roodborsttapuit en Rietgors) naar vogelkijkhut
“De wijde blik”. Door de warmte was het relatief rustig, maar we hoorden evengoed enkele
Rietzangers, copulerende rietgorzen en zelfs de zang van een Snor.

Boven de plas vlogen Visdiefjes. Een Havik kwam voorbijvliegen en verdween in het bos. We zagen
Grote Canadese gans, Grauwe gans, Fuut en Kuifeend.
Langs het pad naar de hut groeide een vleesetend plantje: ronde zonnedauw. Een insect die hier op
gaat zitten blijft vastplakken. De plant sluit zich en verteerd het onfortuinlijke vliegje.

Roodborsttapuit – Naardermeer.

Vervolgens betraden we een zeer vogelrijk gebied: De Bovenmeent. Hier is een natuurlijke
verbinding gemaakt met de naastgelegen Ankeveense plassen. Het kostte bloed, zweet en tranen om
een Blauwborst te vinden. Conclusie: Blauwborsten houden niet van >25 graden.
Hier ook legio Spinkhaanzangers, Rietzangers en Rietgorzen. Bij een vogelkijkscherm zagen we een
tweetal kluten, een vrouwtje Pijlstaart, Slobeenden en een Buizerd.
Bij een plasdrasgebied zagen we een fraaie man Zomertaling. Ook waren er Grote zilverreigers
aanwezig. Tweemaal zagen we een Purperreiger overvliegen. In het gebied broeden minstens 100
paartjes.

Een vijftal Grutto’s vlogen luid roepend over.
De Grutto is uitgeroepen tot onze nationale
vogel.
We zagen Boerenzwaluwen boven het gebied
foerageren.
In de verte hoorden we de onmiskenbare
roep van de koekoek. Hij vindt in het
Naardermeer vele nesten van o.a. Rietzanger
en Kleine karekiet om zijn ei in te deponeren.
Bij een boerderij zat een Braamsluiper goed
verborgen te zingen.

We zagen en hoorden vandaag de volgende 62 vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grote Canadese gans, Grauwe gans, Nijlgans, Bergeend, Zomertaling, Slobeend,
Krakeend, Wilde eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Blauwe reiger,
Purperreiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Buizerd, Havik, Meerkoet, Kluut, Kievit, Grutto,
Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Stadsduif, Koekoek, Grote bonte specht, Ekster,
Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger,
Sprinkhaanzanger, Snor, Zwartkop, Braamsluiper, Winterkoning, Spreeuw, Merel, Zanglijster,
Roodborst, Blauwborst, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Huismus,
Witte kwikstaart, Graspieper, Boompieper, Vink, Goudvink, Groenling, Putter en Rietgors.
Ik hoop dat jullie genoten hebben van jullie ochtend vogels kijken.
Met vriendelijke groet,
Pim.

