(Foto)verslag van de excursie op zaterdag 15 november 2014
Nadat een groot deel van ‘onze’ tuinvogels afgelopen woensdagavond tijdens
de cursus de revue was gepasseerd,
gingen we vandaag onder leiding van
Wiel Poelmans op pad om zoveel mogelijk van deze vogels in het Isabellabos en
op de Vughtse Hei te vinden.

IJsvogel © Cor Bleijenberg
De IJsvogel is vaak niet meer dan een haast
fluorescerende lichtblauwe ‘streep’ vlak
boven het water.

Helaas waren de weergoden ons bij
aanvang niet gunstig gezind: regen! De
meeste vogels hielden zich stil en schuil.
Zelfs de Grote Bonte Specht liet zich in
het begin niet horen! Wel vloog een
IJsvogel luid roepend weg, maar behalve
Wiel, die vooraan liep, kreeg niemand
hem meer te zien.
Toch bleken er -voor degenen met goed
gehoor - heel wat Goudhaantjes hoog
in de bomen te zitten. Ondanks intensief
speuren lukte het maar een enkeling om
er eentje in de kijker te krijgen.

Naar aanleiding van de vraag waarom het
V sommige vogelsoorten steeds slechmet
ter gaat, gaf Wiel een voorbeeld van
verstoring van de voedselketen doordat
bomen een teveel aan stikstof omzetten
in schadelijke stikstofverbindingen in hun
bladeren, die vervolgens gegeten
worden door rupsen, waardoor er weer
minder en slechter voedsel is voor vogels.
Ook weer geleerd!

Goudhaan © William Price
Het Goudhaantje (officieel tegenwoordig de
Goudhaan geheten) is Europa’s kleinste vogeltje. Je kunt hem zeker ook in je tuin tegenkomen. Zijn -iets grotere- broertje de Vuurgoudhaan heeft opvallende, witte wenkbrauwstrepen en prachtige bronskleurige zijhalsonderdelen.

Toen we het Isabellabos uitkwamen zagen we een mooie man Smient samen
met zijn vrouw zwemmen in het water
tegenover ’t Misverstant. Eerder hadden
we daar ook al Krakeenden, Wilde
Eenden en Meerkoeten gezien.
Smient © Freek Meijer

Helemaal aan het einde van de excursie
hoorden een paar deelnemers het kenmerkende, nasale “Dèh, dèh” van de
Matkop en zagen zij de vogel hoog in een
Berk foerageren. De Matkop verschilt van
de Glanskop door de witte baan op de
armpennen, een wat grotere kinvlek en
een soort stierennek.

Inmiddels was het droog geworden en
besloten we nog naar de Vughtse Hei te
gaan. We hoorden weer heel veel Goudhanen en verder Grote Bonte Spechten,
Boomklevers, Boomkruipers en Pimpel-,
Kool- en Staartmezen.
We ontmoetten leden van de Vughtse
Heiwerkgroep, die heideplaggen aan het
afsteken waren om de Klokjesgentiaan
meer kans te geven. Zij werden op enige
afstand gadeslagen door een Buizerd.

Matkop © Twan Hak

Matkoppen bezoeken zelden voedertafels, de Glanskop doet dat wel.
Glanskoppen zijn zeer zeldzame vogels in
Noord-Brabant, maar eerder wel waargenomen in Vught. Mocht u een Glanskop vermoeden, maak dan voor alle
zekerheid een foto en let u op het geluid
(“Pietsjèh”).
Wij hopen u weer te zien op onze laatste
cursusavond op woensdag 17 december,
gevolgd door een excursie op zaterdag 20
december. Het thema is dan ‘Ganzen en
zwanen’. Graag tot dan!

