Excursie Zuidpier – IJmuiden: 14 september 2104.
Het was een vroege ochtend, de allereerste excursie van het nieuwe seizoen, meteen al om negen uur
achter station Castricum. Deze excursie was vrijwel meteen al een aparte, want in plaats van op de
fiets, gingen we met z’n allen in de auto naar de Zuidpier in IJmuiden. Het was heerlijk weer, er stond
een (toch wel stevig) briesje en het zonnetje scheen vrijwel de hele tijd door de wolken heen. Er waren
elf/twaalf kinderen, twee begeleiders en twee ouders die hadden aangeboden om te rijden – vervolgens
gingen zij ook mee de pier op. Nadat alle auto’s geparkeerd waren, de koppen waren geteld, de reserve
verrekijkers uit waren gedeeld en iedereen vol goede moed en een vrolijk humeur uitstapte, liepen we
naar het strand. Het begon al leuk, aan het begin. We waren het hek net gepasseerd en toen al zagen
we wat leuks: twee Zilvermeeuwen, waarvan er ééntje bedelde om eten bij zijn moeder of vader. Dat
was al een heel apart gezicht. Al snel gingen we weer verder, en nog voor we voorbij het zand waren,
spotten enkele van ons een klein zangvogeltje op het zand: een Tapuit. Het beestje bleef erg mooi zitten
zodat wij hem/haar goed konden bekijken, en zo hadden we al een leuk begin van de dag! Aan verdere
Meeuwen ontbrak het niet, zeker niet zelfs! Op het stand, vlak voor de kustlijn, stond een enorme groep
met Zilvermeeuwen en Mantelmeeuwen, later nog Kokmeeuwen en zelfs een koppeltje Stormmeeuwen.
En, geloof het of niet, net als vorig jaar op de Noordpier, was er zowaar een zeehond te spotten in het
water!
Nadat we die even aanschouwd hadden, gingen we snel weer verder, want time flies when you’re having
fun!

Natuurlijk waren er meer vogels die je niet alleen maar aan zee spot, zo hadden we namelijk ook
‘doodgewone’ Scholeksters, Wilde Eenden, Futen, Spreeuwen en Aalscholvers gezien, maar daar is
niks saais aan, want het is toch leuk als je vogels zomaar kunt herkennen aan het geluid of de manier
van vliegen, niet?
Verderop kwamen we bij de stenen aan, de stenen waar mos en weet ik het wat op groeit, en raad
eens? Steenlopers! Toen we die ene hadden gevonden, zagen we ze de rest van de ochtend overal
rondhuppelen en –springen. Niet te missen, die leuke beestjes.
Maar er kwamen ook wat minder bekende vogels aan bod, die we gevonden hebben: Bontbekplevier,
Grote Stern, Drieteenstrandloper, Bonte Strandloper en als kers op de taart een Kanoetstrandloper!

Wauw!
(Zie
filmpje
via
link: https://www.youtube.com/watch?v=4VBzqSsXNY8&feature=youtube_gdata_player)

de

Als laatste vogeltje, volgens enkelen ‘er vloog een heel klein vogeltje wat is dat?!’, hoorden en zagen
we nog een Goudhaantje. Wat een mooie afsluiter van deze ochtend met heerlijk weer en veel vogels!
Verslag: Matty Meijer

Link filmpje: Henk Levering

Foto’s: Cees Baart

