Laatste verslagje vogelcursus: excursie en evaluatie
Tijdens de laatste cursusavond op 1 juli jl. passeerden diverse nachtvogels en steltlopers de
revue. Inzet van de avondexcursie op 2 juli was
het horen en zien van Nachtzwaluwen, die
vooral in de schemering actief zijn. Daarvoor
reden we naar de Loonse en Drunense Duinen.
Onderweg maakten we een tussenstop bij de
Leemkuilen in Udenhout, een gebied met een
aantal grote plassen, die vanaf eind 19e eeuw
ontstaan zijn door leemwinning voor de “Steenfabriek Udenhout”.
Terwijl de lucht flink
betrok en het om
ons heen behoorlijk
rommelde en flitste,
zagen wij flink wat
Aalscholvers op hun
nesten zitten in de
aalscholverkolonie bij de grote plas en vloog nog
een behoorlijk aantal Oeverzwaluwen van en
naar de oeverwand met nestgaten. We hadden
het geluk een IJsvogel te zien, evenals een Ree
in zomervacht (glanzend bruinrood).
Op de grote plas van de Leemkuilen zwemmen
in het winterhalfjaar veel soorten eenden rond.
Wij zagen nog een mannetje Tafeleend. Veel
mannetjes vertrekken in juni naar grote meren
in Europa, zoals het IJsselmeer, om te ruien.
Rond 22.00 uur parkeerden we de auto’s bij
Bosch en Duin en een kwartiertje later stonden
we op de plek waar vaker Nachtzwaluwen
worden waargenomen. Het duurde
niet lang voordat
we de kenmerkende ‘snorrende’ zang
van twee exemplaren hoorden.
In stilte speurden we de omgeving af, want de
vogels jagen in de schemering op nachtvlinders
en steken dan even goed af tegen de
avondlucht. We hadden geluk! Eerst zagen we
op korte afstand twee Nachtzwaluwen vlak
boven de grond vliegen, met hun geruisloze slag
waarbij de witte vlekken op vleugels en staart
duidelijk zichtbaar waren. En nèt toen we
dachten dat het te donker was voor nog meer
moois, vloog een Nachtzwaluw vlak boven ons
hoofd op om een prachtige show weg te geven.
Zijn silhouet stak mooi af tegen de lucht,
waardoor we zijn sierlijke vlucht goed konden

bekijken: even stijgend, kort biddend en weer
wegglijdend. We waren allemaal onder de
indruk!
Op de terugweg
naar Vught stopten we nog even
aan de rand van
natuurgebied De
Brand in de hoop
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een Houtsnip te
zien of te horen vliegen (knorrend geluid), maar
eigenlijk was het daar al te laat/donker voor.
Houtsnippen zijn immers op hetzelfde moment
actief als Nachtzwaluwen.
EVALUATIE VOGELCURSUS
In september 2014 zijn we gestart met de
vogelcursus. In totaal hebben Wiel Poelmans en
Ruud van Dongen 10 lesavonden verzorgd en
evenzoveel excursies begeleid. Op deze plaats
willen wij hen daarvoor nogmaals heel hartelijk
bedanken!
Òf en op welke manier wij een vervolg geven
aan de cursus, hangt van uw reacties af. Ook
willen wij graag weten of de huidige cursus aan
uw wensen voldeed. Wij zouden het daarom
enorm op prijs stellen als u uw mening met ons
wilt delen. Dit kan door een mailtje te sturen
naar ons emailadres:
vogelwerkgroepvught@gmail.com
U kunt o.a. denken aan: inhoud, opbouw, niveau, lesvorm en frequentie van de lesavonden
en excursies, zijn er onderwerpen die u gemist
heeft of die te kort behandeld zijn, sloten de
excursies aan op de theorie, wat vond u van de
begeleiding, wilt u nog meer weten over vogels
en zo ja, welke onderwerpen vindt u interessant.
Wij bedanken alle deelnemers voor hun getoonde interesse en wensen iedereen een heel fijne
zomervakantie met mooie vogelervaringen toe!

Nachtzwaluw-man (want vrouwtjes hebben
geen witte onderdelen)
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