De Westhoek 2016
Geïnventariseerd door Gab de Croock, Jan Jacobs en Jos
Zonneveld (verslag/foto’s)
Dit jaar hebben we 10 bezoeken gebracht met invoering
van 780 stippen. Bij het eerste bezoek werd al duidelijk
dat er weer veranderingen in het terrein waren.
Vorig jaar zijn diverse plekken afgeplagd, die dit jaar bij
de eerst boeken met water stonden. En dat waren zeker
geen kleine stukjes.
Het eerste bezoek was 11 maart, onder goede
omstandigheden. Het laatste bezoek was op 5 juni.
11 maart lieten de Boomleeuweriken zich al duidelijk
horen en een zestal werden er al zingend gemeld.

De Kleine Plevieren hadden al last van de hormonen, want
een baltsend mannetje met een paring tot gevolg werd op
de foto vastgelegd, rustig zittend op het bankje tijdens de
koffie.

Paring Kleine Plevieren

Boomleeuwerik
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Verder zagen we een enkele Vink, Koolmees, en nog een
tweetal Roodborstjes.
23 maart was het 2de bezoek, met een beetje motregen en
een noordwesten wind, winkracht 5. Door plassen met
water waren ook wat andere soorten te zien. Een tweetal
Watersnippen werd door ons verrast en kozen het
luchtruim. 14 soorten lieten zich zien en horen. Waaronder
zelfs een Canadese Gans. Die hadden we nooit eerder op
de grond gezien in de Westhoek.
2 april was het 3de bezoek, met weer nieuwe soorten voor
dit jaar: de eerste Gekraagde Roodstaart, de eerste Fitis en
Tjiftjaf werden gezien en gehoord. En weer een nieuwe
soort, mede door het water, was de Kleine Plevier.
9 april kwam de voorjaarstrek goed op gang. Nu werden er
al vele meer soorten waargenomen met grotere aantallen:
Gekraagde Roodstaart 12x, Vink 14x en ook werden er in
een plasje bij het Haasveld, wel net buiten ons telgebied,
een paartje Zomertalingen gezien. Een Tureluur werd
gezien verder ook de eerste doortrekkende Tapuiten en een
Engelse Kwikstaart.
In totaal werd een 27 tal soorten waargenomen dit bezoek.
Het 4de bezoek (16 april) liet iets minder soorten zien. 19
in totaal, het aantal Fitissen was al toegenomen, 15
waarnemingen. Wel werd weer een nieuwe soort
waargenomen: de Groenpootruiter.
1 mei vond het 5de bezoek plaats. Deze keer de eerste
waarneming, dit jaar, van de Nachtegaal. De Grasmus
bleek weer terug met 11 exemplaren, de eerste
Braamsluiper van dit jaar en verder de Winterkoning en de
Wilde Eend. Wederom een nieuwe soort in ons gebied, de
Oeverloper. Dit bracht het aantal soorten op 28.
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7 mei het 6de bezoek, met weer een verassing. Een
zingende Veldleeuwerik boven ons gebied. Verder de
“gebruikelijke” soorten. Wel meerdere Kleine Plevieren,
waarvan gezegd moet worden, een paar net buiten ons
gebied. 27 soorten dit keer.
16 mei het 7de bezoek met weer een nieuw soort: de
Groene Specht. Helaas bleef het dit jaar maar bij één keer,
maar zeker niet minder leuk.
26 mei het 9de bezoek met weinig bijzonderheden. De
normale soorten dit keer.
5 juni kwam het laatste bezoek, maar werd zeker niet het
saaiste bezoek. Jonge Kleine Plevieren, een nest met een
drietal jonge Buizerd werd gevonden, waarbij we ons nog
steeds
verbazen, dat
we dat nest
niet eerder
hebben gezien.
Zo zie je maar;
ondanks dat je
dwars door het
gebied loopt,
je nooit alles
kunt
waarnemen.
Dit keer ook
waargenomen
dat een
Gekraagde
Roodstaart aan
zijn 2de nest
was begonnen.
Het eerste nest
was
uitgevlogen en
nu werd weer
een nestje met
eieren gezien.
Gekraagde Roodstaart foto: Jos Zonneveld
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