Excursie datum:

8-6-2018

Naam excursie
gebied:

Veluwe nabij Stroe/Harskamp

Gids(en):

Taco

Geslaagde Nachtzwaluw excursie.
De weersvoorspellingen waren niet optimaal. Geheel bewolkt bij een afnemende maan en een kleine kans op regen of onweer.
Na enig twijfelen en overleg besloten we het er toch op te wagen.
Precies op de afgesproken tijd ontmoette ik de klanten van de deze Nachtzwaluwexcursie. Door de bewolking was het al aardig
donker toen we om 21:15 het bos in liepen. Veel vogels kregen we niet in beeld en we moesten het vooral doen met de zang en
roep. Zanglijster, Roodborst, Winterkoning, Merel lieten zich volop horen in het bos. Goudhaantje hoorden we slechts heel kort.
Als we de heide oplopen rond 21:45 wordt het licht iets beter. Een Geelgors laat zich na een aarzelend begin steeds beter
horen. Maar hoe we ook speuren, deze mooie gele vogel laat zich niet te zien.
Heel ver weg achter ons horen we ineens een Nachtzwaluw ratelen. De eerste van de avond en behoorlijk vroeg.
Even verderop gaan de Veldleeuweriken los. We horen er minimaal 5 zingen. We zien er ook enkele opvliegen.
Een donkere hoop plek op de heide blijkt geen Wild zwijn te zijn maar een hoop aarde als wij het aan een nader onderzoek
onderwerpen. Terwijl wij dat doen blijkt een Wild zwijn ons van achter tot 60 meter genaderd te zijn. Als we verschrikt omkijken
rent het beest snel weg.
Enkele minuten later zien we een Ree en nog een Wild zwijn met zijn staart omhoog over de heide rennen.
Tijdens de koffie en thee pauze horen we opnieuw de Nachtzwaluw, een enkele ratel en de contactroep ver weg.
We drinken snel door en lopen richting de geluiden. En dan krijgen wij onze beloning. Ineens vliegt een mannetje Nachtzwaluw,
goed herkenbaar aan de witte vlekken op staart en vleugel, een rondje om ons heen. De vogel is hoogstens een paar meter ver
weg. Het begin van een mooie show. We blijven staan op deze plek en zijn nog enkele malen Nachtzwaluwen om ons heen
circelen en over ons heen vliegen. In een boom strijkt een Nachtzwaluw neer en is mooi in de scope zichtbaar. Even later strijkt
er zelfs een 2e Nachtzwaluw naast neer, terwijl een 3e en 4e vogel rond vliegen. En dan opeens is het stil en zijn de vogels
weg.
Tevreden met deze bijzondere ontmoeting wandelen wij terug.

Nederlandse naam
nijlgans
koekoek H
veldleeuwerik
boerenzwaluw
winterkoning H
roodborst H
merel
zanglijster H
nachtzwaluw
tjiftjaf H
goudhaan H
koolmees H
huismus
vink H
geelgors H
15 soorten, H=alleen gehoord

English name
egyptian goose
common cuckoo
sky lark
barn swallow
wren
robin
blackbird
song trush
eurasian nightjar
chiffchaff
goldcrest
great tit
house sparrow
chaffinch
yellowhammer

Wetenschappelijke/Scientific name
Alopochen aegyptiacus
Cuculus canorus
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus philomelos
Caprimulgus europaeus
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Parus major
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Emberiza citrinella

