Uitslag Vogelpuzzel in de Jaargids van 2020.
De gelukkige winnaars van deze toch wel moeilijke vogelpuzzel zijn bekend.
De drie vleesprijzen van respectievelijk 25,20 en 15 euro zijn gewonnen door:
A. Nagel, vleesbon van 25 euro
J. van der Meer, vleesbon van 20 euro
J. Ykema, vleesbon van 15 euro
Nagel en van der Meer hadden beiden een gelijke score en het lot heeft bepaald dat Nagel de
winnaar werd. Van harte gefeliciteerd en dank voor de inzendingen.
Jammer genoeg hadden slecht vijf personen de moeite genomen om deze puzzel op te lossen.
Echter moeten we als redactie ook erkennen dat het best wel een puzzel was voor specifiek
vogelaars en ook wel aan de pittige kant.
Volgend jaar willen de puzzel daarom gevarieerder maken en minder moeilijk.
We denken aan een aantal items als; vogels, planten, insecten en misschien predatoren in het
veld.
In elk geval gaan we wel door met dit onderdeel in onze jaargids en hopen zo een breder publiek te
trekken. Ook door bekendmaking op de site van onze wacht hopen we zo wat meer mensen te
betrekken bij de natuur en het oplossen van een leuke puzzel.
De vragen, foto’s en antwoorden van 2020 vindt u op de pagina 2 t/m 5 hierna.
April 2021, Redactie jaargids Vogelwacht Bolsward e.o..
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Oplossing Vogelpuzzel Jaargids 2020.
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Brilduiker, Man, Meestal een holle boom.
Raaf, Ja, Ja.
Steenloper, Nee, Kust op stenige plekken en basaltblokken.
Zwartkop, Man, Tuinfluiter en de Nachtegaal.
Bosrietzanger ( dit was een moeilijke), Kleine Karekiet, Kleine Karekiet.
Graspieper, Ja, Oeverpieper.
Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Kokmeeuw.
Zwarte ruiter, Nee, Tureluur.
Visarend, Vis, Ja.
Goudhaan, ongeveer 5 gram, Nee.
Zomertaling, Nee, Ja.
Tapuit, Heide- en vooral duingebieden, mn. In oude konijnenholen, Achteruit.
Rietgors, Man, Ja ( meertjes langs de rondweg).
Rietzanger, Man, Nee.
Roodborst Tapuit, Man, Duinen en vooral Heidevelden.
Blauwborst, man, ‘het aanlopen van een piepend wieltje – tsie tsie tsie - als een dieseltje wat
op gang moet komen waar de Blauwborst mee start en daarna een zeer melodieuze zang,
vaak andere zangvogels imiterend. Het eerste deel is heel herkenbaar voor de Blauwborst.
Grote Trap, Ja ( enkele exemplaren uit een herintroductie project uit Duitsland), 2 a 3 keer
zwaarder.
Kanoeten, Winter, Theunis Piersma.
Kleine Rietgans, Ja, Nee.
Kwak, Moerassen en dichte watervegetatie, ’s Nachts.
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