Datum: Woensdag 28 juli 2021
Excursie: Nachtzwaluwexcursie
Gids: Pim
Rond de klok van 20.30 ging de nachtzwaluwexcursie van start met zes enthousiastelingen. Na een
regenachtige dag leek het op te klaren en ook de wind was wat minder prominent aanwezig. Alle
reden dus om optimistisch van start te gaan.
We maakten eerst een wandeling over het particuliere landgoed Den Treek-Henschoten op de grens
van de Utrechtse heuvelrug met de Gelderse vallei. Langs het pad stond Groot springzaad en
Reuzenbalsemien. Deze laatstgenoemde soort is een invasieve exoot. De Reuzenbalsemien komt
oorspronkelijk uit de Himalayaregio en staat in de gehele Europese unie op de “zwarte lijst”, de soort
mag dan niet geïmporteerd, gekweekt, vervoerd of verhandeld worden.
Het bos van dit landgoed mag je gerust sprookjesachtig noemen. In het gebied komen o.a. Reeën en
de zeldzame Boommarter voor. Vanuit een bosperceel keek een Reegeit ons aan en vijf tellen later
ging ze er vandoor. We zagen ook vele pootafdrukken van Reeën op het zandpad.

Ree – Landgoed Den Treek – Henschoten.

Foto: Toine van Gaal.

Sporen Ree – Landgoed Den Treek – Henschoten.
Eind juli is zo’n beetje de meest stille tijd van het jaar wat vogels betreft, zeker in het bos kan het dan
enorm stil zijn. Gelukkig bracht een Raaf wat leven in de brouwerij.

De vogel leek eerst van redelijk ver weg te klinken, maar opeens hoorden we de kenmerkende roep
op korte afstand en zagen deze grote kraaiachtige opvliegen.
“In vroeger eeuwen was de raaf in Nederland een gewone en verspreide broedvogel. Door de vooral
op bijgeloof berustende, felle bestrijding en de (vermeende) concurrentie met jagers nam de soort
echter snel in aantal af, en rond 1900 was hij zeldzaam geworden. In 1944 vond in Zuid-Limburg het
laatste broedgeval plaats. Sinds 1976 broeden er weer (geïntroduceerde) wilde raven in Nederland.
Aanvankelijk alleen op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, later ook elders, zoals in Flevoland,
Noord- en Zuid-Holland. Is de laatste decennia sterk toegenomen als broedvogel, vooral in Drenthe”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Raaf – Oostvaardersplassen.

Ter illustratie (uit eigen archief)

Na een ruim half uur wandelen kwamen we aan bij de Pyramide van Austerlitz.
“De Pyramide van Austerlitz is een monument dat bestaat uit een met gras beklede piramidevormige
zandheuvel met een stenen obelisk. De totale hoogte, inclusief obelisk, is 33 meter. Bezoekers kunnen
het platform bij de obelisk bereiken langs een trap van 81 treden. De piramide is in 1804 gebouwd
door napoleontische soldaten op een van de hoogste punten van de Utrechtse Heuvelrug”.
Bron: Wikipedia.
Om de verveling tegen te gaan liet de Franse generaal Auguste de Marmont zijn manschappen deze
grasachtige Pyramide bouwen om Napoleon te eren. Marmont was geïnspireerd door de beroemde
Pyramide van Gizeh die hij zelf heeft mogen bewonderen tijdens de Egyptische veldtocht van
Napoleon.

Pyramide van Austerlitz – Landgoed Den Treek – Henschoten.
We hielden hier een korte pauze en tijdens het nuttigen van een stroopwafel constateerden we dat
het in het bos inderdaad erg stil was, ook wat betreft mensen. Langs het pad stonden gele
bloemetjes van de Hertshooifamilie, namelijk Sint-Janskruid.
Uiteindelijk kwamen we aan op de plek waar de voorstelling moest gaan plaatsvinden. Een bord met
zeer ernstige waarschuwingen maakte het er allemaal nog spannender op. Langs een fietspad keken
we uit over een deel van de Leusderheide, in gebruik als militair oefenterrein.

Sint-Janskruid – Landgoed Den Treek – Henschoten.

En om stipt 21.55 hoorden we in de verte de geheimzinnige en zelfs hypnotiserende ratel van de
Caprimulgus Europaeus; oftewel de Nachtzwaluw! Iets later hoorden we het geluid zelfs in stereo. En
weer later hoorden we een hoog en kort geluid, de vluchtroep van de Nachtzwaluw.
“De mysterieuze nachtzwaluw broedt in Nederland op heidevelden, zandverstuivingen en in open
dennenbossen. Nachtzwaluwen broeden op de grond, op kale bodem. In de avond en nacht vangen ze
grote insecten (nachtvlinders) tijdens de vlucht. De nachtzwaluw is een lange-afstandstrekker die
overwintert in tropisch Afrika. Zijn geluid is een zeer kenmerkende ratel”
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Nachtzwaluw

(foto uit eigen archief)

Echter we namen natuurlijk geen genoegen met slechts het horen van deze vogel en even later werd
ons geduld beloond met een vogel die vrijwel geruisloos boven onze hoofden zweefde. De
Nachtzwaluw is met zo’n 50-60 centimeter best een grote vogel. We kregen in totaal vier sessies van
de Nachtzwaluw. Ook was het erg leuk om in de verte het klapwieken van de vleugels te horen wat
ze doen in hun baltsvlucht.
Naast de Nachtzwaluw zagen we ook vele vleermuizen. Zonder de nodige kennis en een ‘batdetector” is het lastig deze op soort te brengen, maar wat betreft grote kunnen het zeer goed Rosse
vleermuizen en Laatvliegers zijn geweest. Twee soorten die veelvuldig in het gebied voorkomen.
De Nachtzwaluwen gingen rustig verder op zoek naar sappige nachtvlinders en minder sappige
vliegende kevers en wij besloten rond 22.35 richting de parkeerplaats te lopen. Onderweg zagen we
nog een Konijn.

