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Verslag excursie Hilverbeek + Spanderswoud (10-1-1976)

Bij de boerderij "Stopbergen" zaten vele Spreeuwen en Koperwieken boven

in de beuken te kwelen en te kwetteren! Op de meeste weilanden zagen wij

hazen, die druk achter elkaar aan zaten; een duidelijk teken dat zij al

volop in de rammeltijd (paartijd) waren.

Van de mezensoorten zagen wij op onze wandeling Kool-, Pimpel-, Zwarte-

en Staartmees alsmede Glanskopjes, Ook van de Koolmees hoorden wij zo nu

en dan de voorjaarsgeluiden en eenmaal zelfs van de Zwarte Mees,

Bij het bruggetje tussen de twee landgoederen zwom een vrouwtje Carolina-

eend; bij onze nadering maakte ze zich luidkeels roepend uit de vlerken.

Tijdens de tocht op het landgoed Spanderswoud zagen wij drie lavelende

reeën op het centrale weilandje. Verderop werd een Buizerd gezien, zittend

in de bomen langs de Oude Meentweg, Bij het passeren van enkele voorbij-

gangers vloog hij weg naar een plek zo'n honderd meter verderop.
Het betrof een zeer licht gekleurd exemplaar dat al meerdere weken op

dezelfde plaats was waargenomen, De onderzijde van deze Buizerd was grauw-

wit, terwijl hij alleen op zijn borst een donker "slabbetje" had. Zijn

ondervleugels waren geheel licht van kleur, op de donkere halvemaan!jes
bij de polsen na; hierdoor zou verwarring met een Ruigpootbulzerd mogelijk

zijn, ware het niet dat zijn staart het wit met donkere eindband miste.

Het laatste deel van de excursie lieten zich vrij weinig vogels zien of

horen, mogelijk door het donkere weer. Ondanks dit was het een aangename
én geslaagde wandeling.
Na afloop werd door drie van de deelnemers in het Spanderswoud een alarme-

rende Bosuil gehoord; het was toen al bijna half twaalf!

P. v,d, P.

In totaal 9 personen namen deel aan de excursie, onder leiding van Jelle

Harder. Het was vrijwel windstil en -wat belangrijken was- droog.
Door het zachte weer waren veel vogels al in voorjaarsstemming, waarbij
vooral Boomklever en Boomkruiper zich goed lieten horen.


