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Met de Vogelwerkgroep naar

Winterswijk

Vogels in en om Kotten.

Wiltershaar is de kampeerboer .Vorig
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slaagde zomerkampen heeft gehouden. Het landschap is er boeiend en af-

wisselend en heeft een grote bekoring. In de laatste 30 jaar is er niet

zo verschrikkelijk veel Veranderd. De beken zijn er nog helder en in de

beekbossen is nog een overvloed aan vogels en vindt men aan planten alle

begeleiders van het voedselrijke eiken-haagbeukenbos.

De door bomen omgeven boerderijen staan verscholen in de golvende akkers

en weiden die worden begrensd door hakhoutwallen.Deze en de vele bos-

randen bieden optimale voorwaarden voor nestgelegenheid, voeding en

beschutting voor zeer veel zangvogels»

Dan is er de schelpkalkgroeve met de stoffige cementfabriek. In de groe-

veligt het Heksenbos en Weust, het unieke heideterreintje met het Sta-

ringpoeltje, waar nog jeneverbessen, orchideeën en tal van zeldzame

planten groeien o.a» karwijselie, een schermbloem. Het is ook rijk aan

vogels. We hoorden er veel merels, roodborsten, winterkoninkjes, zwart-

kopjes, zanglijsters, verder zagen we fitisjes, staartmezen, boompiepers,

matkopmezen, geelgorzen, tortels, wulp, koekoek en appelvinken.

In de omgeving van de boerderij is de ortolaan te horen in de eiken bij

de brug langs het roggeveld waarin de bosrietzahger zijn biotoop heeft.

In de bossen komen zeer veel tjjiftjaffen voor die de hele dag zitten te

zingen en vaak het tussengeluidje laten horen in hun eenvoudige roepj

Het lang-weekend-kamp op het terrein van kampeerboerderij ”wiltershaar”

te Kotten, bij Winterswijk zal worden gehouden van woensdagavond 19 mei

(dit is de dag vóór Hemelvaartsdag) tot zondagavond 23 mei. Hiervoor

zal men in het algemeen dus een vrije dag moeten nemen op 21 mei. Het

is natuurlijk ook mogelijk om individueel op Hemelvaartsdag of op vrij-

dagavond 21 mei te komen, maar dan is het weekend navenant korter!

Alle inlichtingen over vertrektijden, manier van reizen en het juiste

adres zijn verkrijgbaar bij de ekskursieorganisator C. de Groot bij wie

u zich ook kunt opgeven voor deelname.

Wilt u meer weten over de interressante vogelterreinen ter plaatse leest

u dan het volgende:
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verder tal van roodborsten, winterkoningen, tuinfluiters, zwartkopjes,

merels, zanglijsters, koolmezen, tortels, groenlingen en vinken. In de

lagere bosjes zingen do nachtegalen. Hier en daar roept de wielewaal.

Deze is wel sterk achteruit gegaan, vroeger had elke boerderij met hoog

geboomte zijn eigen wielewaal, maar z6 veelvuldig komt hij lang niet

meer voor. In de grote bossen, zoals o.a. Bekkendelle, Buskersbos, het

Woold komen vérder voor de groene- en de bonte specht, zwarte mees,

staartmees, groenling, Vlaamse gaai, roodstaart, boomklever en -kruiper,

heggemus en misschien goudvinken.

Op de akkers horen we de hele dag het gezang van de geelgors en de veld-

leeuwerikken en zien we de witte kwikstaarten lopen. In de houtwallen

laten de grasmussen hun krasserig liedje horen, zingen de kneutjes en

kwetteren de ringmussen. In het riet van de Leemkuilen - heel poëtisch

de Italiaanse meren genoemd - horen we de kleine karekiet.

Langs de beken kunnen we de grote gele kwikstaart zien en hier en daar

moet nog wel een ijsvogel voorkomen,

In de weilanden, vooral de meer vochtige, zien we kieviten, grutto's,

een enkele tureluur, koekoek en natuurlijk de spreeuwen die er komen

foerageren. De boere- en huiszwaluwen en gierzwaluwen vliegen er heen

en weer.

In het liohte geboomte in de veenmoerassen is de fitis wel de meest

talrijke vogel. Hier vindt men ook nog een interressante voenvegstatie

met veenpluis en wollegras, veeribes en diverse soorten zeggen en biesjes.

Het aantal roofvogels is hier ook,sterk achteruit gegaan, wellicht treft

men er een buizerd aan en een enkele tocenvalk, maar ik geloof dat de

havik er verdwenen is.

Dit deel van de Achterhoek is een heel vogelrijk gebied, er vliegen nog

vlinders en er komen veel insecten voor. De flora is er heel interessant

door het voorkomen van verscheidene specifieke planten. En het is

er nog heerlijk rustig.

Truus Bloem-Margadant


