Fotoverslagje van de excursie op zaterdag 13 juni 2015
Het thema van de cursusavond en de bijbehorende excursie was “Moerasvogels”.
Wiel Poelmans nam ons op deze vroege
zaterdagochtend mee naar het gebied
“Boezem van Brakel”, een overzichtelijk
gebiedje met grote en kleine wielen en
uitgebreide rietvelden, vlakbij Slot Loevestein in Poederoijen.

De Lepelaar kreeg gezelschap van een
Blauwe Reiger. In de buurt van dit gebied
is een grote reigerkolonie en in de
kolonie broeden ook een paar Purperreigers.
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Vol goede moed gingen we op pad.
Kwam het door de wind, het ontbreken
van zon of door het toch al wat late (!)
tijdstip? Hoe dan ook, er bleken weinig
rietzangertjes actief. Gelukkig zagen we
nog wel een Rietgors en hoorden we de
Kleine Karekiet en Bosrietzanger zingen.
Een grote verrassing was de Lepelaar, die
rustig op één poot in het water stond.
Biologen denken dat het staan op één
poot een vorm van thermoregulatie is
(regelen van je lichaamstemperatuur): op
deze manier raken ze minder warmte
kwijt aan het koude water.

We hoorden bijna aan één stuk door de
Koekoek roepen en we hebben hem ook
een paar keer goed kunnen zien, zittend
op een kale tak of vliegend op zijn eigen
typische wijze, waarbij de vleugels nauwelijks boven het lichaam uitkomen.

Terwijl we ons best deden om het geluid
van de Sprinkhaanzanger op te vangen,
klonk ineens het luide geklepper van een
Ooievaar. Bovenop een nabijgelegen bedrijfspand bleken ze een nest met twee
jongen te hebben. Leuk!

Het voedsel van de Ooievaar bestaat
vooral uit kikkers, muizen, insecten en
mollen. In de “Boezem van Brakel” zijn
die volop aanwezig. Ook andere dieren
profiteren daarvan. Zo hadden wij het
geluk om een Wezel te zien die bezig was
een mol naar een rustige plek te slepen.
Overigens bestaat het voedsel van een
Wezel voor 85% uit woelmuizen.
”Is het nou een Hermelijn of een Wezel?”
Een belangrijk verschil is de staartpunt: bij een
Hermelijn is die zwart.
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Tijdens de cursusavond was ook even de
-voor Nederland zeldzame- Roodmus ter
sprake gekomen, een vinkachtige. Het
toeval wilde dat er de dag voor onze excursie een Roodmus gesignaleerd was bij
Slot Loevestein. Natuurlijk konden we
zo’n buitenkans niet laten schieten! Maar
helaas liet de vogel zich niet meer horen
of zien.

Onderweg naar Slot Loevestein zagen we
twee roofvogels die elkaar najoegen.
Toen Wiel zag dat één van de vogels een
Zwarte Wouw was, sprongen we snel de
auto’s uit. We konden heel goed het voor
wouwen kenmerkende kantelen van de
staart zien. Wat een mooie waarneming!
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Het was een geslaagde excursie met een
grote betrokkenheid van alle deelnemers.
Zo werden gezamenlijk ook nog diverse
planten op naam gebracht, o.a. Gewone
Brunel, Brede Orchis, Poelruit, Knoopkruid, Wilde Peen, Moerasspirea en
Beemdooievaarsbek (geen donkere).
Wij hopen u weer te zien op onze laatste
cursusavond op woensdag 1 juli, gevolgd
door een avondexcursie op donderdag 2
juli òf vrijdag 3 juli (afhankelijk van het
weer).
Het thema is dan ‘Nachtzwaluwen’.

Het vrouwtje Roodmus dat op vrijdag 12 juni
bij Slot Loevestein
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