Verslagje van de excursie op zondag 11 oktober 2015
Op deze koude, maar zonnige herfstochtend hebben
we een wandeling gemaakt door Het Bossche Broek
en het Heempark onder de deskundige begeleiding
van Titia van Heusden.
Rond deze tijd is de najaarstrek nog in volle gang,
dus dan kan je ‘van alles’ tegenkomen. Kwestie van
geluk hebben. Zo had iemand een dag eerder tien
Baardmannen waargenomen in een rietkraag in Het
Bossche Broek. De geluksvogel!

We hebben even goed staan kijken naar de Kokmeeuwen. Zonder hun zwarte kop (zomerkleed) zien
ze er zó anders uit dat niet iedereen ze meteen herkende. In winterkleed hebben ze een witte kop met
een zogenaamd zwart ‘koptelefoontje’.
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De wind waaide uit het oosten. Bij oostelijke wind
kunnen vogels tijdens de trek uit koers raken
waardoor er bijzondere vogels in Nederland waar te
nemen zijn.
Bij aanvang van onze wandeling werden we begroet
door een groepje Staartmezen. Het is dan altijd
raadzaam om even goed te kijken of er niet toevallig
een (zeldzame) Witkopstaartmees tussen zit. Vlak
voor de PTT-plas passeerden we “de poel waar nooit
iets te zien is”, maar ook op de PTT-plas zelf was het
nu rustig: wat Futen, Krakeenden, Wilde Eenden en
een Knobbelzwaan. De Roerdomp liet zich niet zien,
maar het is dan ook zijn specialiteit om helemaal in
het riet op te gaan. In de rietkragen schuilen, zeker
bij flinke wind, altijd veel eenden (o.a. Zomer- en
Wintertalingen). Wanneer je geduld hebt, komen ze
vaak na enige tijd uit het riet tevoorschijn.
Bij de Zuiderplas zagen
we o.a. een Aalscholver
in de boom en een
Kuifeend op het water.
Titia vroeg om bij beide
vogels de kleur van de
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ogen te benoemen
(smaragdgroen en geel). Dat soort details zijn leuk en
vaak ook nuttig, want ze kunnen doorslaggevend zijn
bij het determineren van vogels.

Het Heempark is een stukje stadsgroen waar planten
en bomen staan die oorspronkelijk in de Meierij
voorkomen. Het wordt beheerd door vrijwilligers, die
er in de winter ook veel vogelvoer ophangen. Hierdoor kan je, zittend op een bankje, veel bosvogels
waarnemen.
Vandaag was het nogal stil in het park. We hoorden
o.a. een Boomklever en Roodborst, maar het
Goudhaantje liet zich niet horen. Een overvliegende
Sperwer zorgde ervoor dat alle vogels even nóg
stiller werden.
Veel zangvogels zoeken bij koude en wind de
beschutting op. Maar niet deze Heggenmus, die wij
zagen op een ….. heg, zoals dat hoort!
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Terug in Het Bossche Broek liepen we langs een
groep Grote Canadese Ganzen richting “de bankjes”.
Sommige ganzen hadden een groene halsband om.
Door het melden van deze halsbandnummers op de
site www.geese.org wordt hun verspreiding en trek
bijgehouden voor onderzoek en beleid.

We hebben tijdens onze wandeling 36 soorten
vogels waargenomen, namelijk Fuut, Aalscholver,
Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Grote Canadese
Gans, Grauwe Gans, Kolgans, Wilde Eend, Krakeend,
Kuifeend, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet,
Waterhoen, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif,
IJsvogel, Groene Specht, Grote Bonte Specht,
Graspieper,
Heggenmus,
Roodborst,
Merel,
Zanglijster, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees,
Boomklever, Spreeuw, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte
Kraai en Vink.

© Joop van Bavel

Bij “de bankjes” is het in het voorjaar heerlijk vertoeven. Het drassige gebied waar je op uitkijkt, trekt
dan veel steltlopers aan, zoals Kemphanen en Groenpootruiters. Nu zagen wij in de verte vier reeën
lopen en streek er vlakbij ons een Graspieper op een
paaltje neer. Hij liet zich een hele tijd bewonderen.
Graspiepers komen het hele jaar voor in Nederland;
in de trektijd vliegen er enorme aantallen vanuit
Scandinavië over ons land richting Frankrijk.
Zanglijster in beeld …..
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Wellicht vindt u het leuk om tijdens uw wandelingen
een ‘streeplijst’ bij te houden. Bij dit verslag zit een
lege scorelijst die u daarvoor kunt gebruiken. Ook
sturen wij u nog een digitale scorelijst.
Tip: Kijk eens op www.waarneming.nl (of meer
regionaal op www.midbrabant.waarneming.nl) als u
een wandeling gaat plannen. Daar kunt u zien welke
vogelsoorten door waarnemers zijn gemeld. Door bij
‘Geografie’ of ‘Overzichten’ het woord ‘Gebieden’
aan te klikken, kunt u zelf een gebied uitzoeken en
bekijken.
Graspieper © Frans Wetzer

Via het “fitissenpaadje” liepen we terug naar ons
startpunt. Het paadje wordt zo genoemd, omdat
daar elk voorjaar veel Fitissen neerstrijken.
Onderweg stopte een deel van de groep bij de sloot
tegenover het gemaal in de hoop daar een IJsvogel
te zien, die daar regelmatig wordt waargenomen.
Helaas, geen ‘blauwe flits’ over het water.
De deelnemers die al doorgelopen waren hadden
meer geluk: bij “de poel waar nooit iets te zien is” zat
………. een IJsvogel op een rietstengel! Zo zie je maar,
je kunt altijd en overal iets leuks tegenkomen!

Wilt u meer weten over de vogeltrek? Kijk dan eens
op:
http://www.natuurkalender.nl/Achtergrondinformat
ie/achtergrond_vogeltrek.asp
Graag tot een volgende keer!
Met vriendelijke groet,
Vogelwerkgroep van de Natuur- en Milieugroep
Vught

