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Ons getuur in poelen (bomkraters) werd nu

beloond met het zien van alpenwatersalama-

ners. De vuursalamander kon ieder zien op het

pad tussen de hut en de poepdoos. Een aantal

mensen was voortdurend alert op spechtenge-

luiden, in de hoop een Middelste Bonte te zien.

Een gemelde "Middelste" bleek toch wat groter

te zijn. Zo waren er meer vergissingen: een

Matkop bleek een glanzend hoofd te hebben,

en de Taigabooinkruiper had toch een te lange

snavel en te korte tenen.

Maar de grootste foutmelding kwam op de

zondag, niet in het Hasbruch maar in het Bor-

kener Paradis. Een gedeelte van de groep was

naar dit paradijs getrokken. De rest bleef in

Hasbruch achter om nog wat te "mibo-en"(op

zoek naar de Middelste...).

In het Borkener Paradis, aan de Ems, werd een

Roerdomp gehoord. Eerst twijfel; dit is niet

echt een biotoop voor een Roerdomp, maar uit-

eindelijk was iedereen min of meer overtuigd.

Later bleek dat het geluid van deze Roerdomp

werd voortgebracht door over een brug rijden-

de auto’s! Er klopte ook iets niet met dat ge-

luid; Barts maag resoneerde niet.

Overigens is ons bezoek aan het paradijs zeer

geslaagd. Vanuit vrijwel ieder bosje kwam de

zang van een Nachtegaal, in beurtzang met een

Spotvogel of een Bosrietzanger, en natuurlijk

de "Roerdomp".

Weer bijna in Nederland ontdekte Bart, tijdens

een peukpauze bij een benzinestation (!) een

tongvaren in een rioolput! Zo’n zelfde varen

zag ik een week later bij Electra, In de Ecolo-

gische Flora las ik dat deze zeldzame soort

voorkomt op sluismuren en rioolputten. Een

soort die zich dus keurig aan het boekje houdt.

Het oerwoud en het Paradijs; vaker doen.

Dick Veenendaal

Avifauna binnen een maand weer terug in de

Hasbruch (en ik ook). Doordat nu al het blad

aan de bomen ontloken is, krijgt het bos nog

meer oerwoud-allure.Vanuit een vrijwel geheel

gesloten kronendak dalen de vogelgeluiden

neer. Door het dichte lover is het moeilijk de

zangvogels ook te zien te krijgen. Veel bonte

spechten zagen we wel. Ze bleken allen van de

Grote soort; een maand eerder zagen we vrij-

wel uitsluitend Middelstenen daarvoor hoefden

we niet eens de blokhut uit. Deze hut bleek

ook nu weer een goede waarnemingspost, o.a.

een Grote Gele Kwikstaart op het dak, en drie

Buizerden en een Wespendief die het boven de

hut op de thermiek hogerop zochten. Al eerder

werd een baltsende Wespendief waargenomen.

Op de plek waar een eeuwenoude eik is inge-

stort ontstaat een gat in het kronendak. Door

zo’n gat kregen we even een blik van een

baltsende Wespendief. Prachtig, de vogel zorg-

de zelf voor het applaus. De Grijskopspecht

liet zich, na lang aandringen van Bart Veenstra,

wederom onze excursieleider, toch nog horen.

In april was deze specht alleen, nu nog...


