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Verslag van de ochtend-excursie “Oppad” ’s Graveland, verlengd met Korten-

hoefse Dijk, Moleneind en Kromme Rade op zondagmorgen, 25 april 1976, on-

der leiding van Paul v.d. Poel

Verschillende Aalscholvers, Blauwe Reigers en Wilde Benden vlogen boven

ons tijdens de wandeling over het Oppad, terwijl wij bovendien aan het

einde van het pad gekomen een paartje Wintertalingen en een paartje Slob-

eenden zeer goed konden waarnemen. Wij zagen een Tafeleend en verschillen-

de Knobbelzwanen, zowel in het water als overvliegend.

De Boomvalk, die Paul ons aan het begin van de wandeling had beloofd, liet

zich pas aan het einde van de excursie, namelijk vanaf de Kromme Rade, al

jagend en overgoten door zonlicht uitvoerig bekijken. Enkele leden van het

gezelschap konden zelfs zeer goed zijn bakkebaarden zien!

Ook zagen wij daar niet ver vandaan een Torenvalk,

Een straffe wind, een uitbundig stralende zon en jubelende vogels vormden

de omlijsting van een verrukkelijke ochtendwandeling. Om 6.00 uur precies

floot een Staartmees ons vrolijk: "Een prettige wandeling!" na en daar

gingen wij OP PAD; Paul van der Poel (soms buitelend van opwinding) voor-

op en acht deelnemers in zijn kielzog. Wat ieder voor zich echt beleeft,

is eigenlijk moeilijk met woorden weer te geven, maar ik zal proberen een

zo duidelijk mogelijk verslag te geven.

Zéér veel vogels hebben wij waargenomen (zó veel, dat Aaf nauwelijks tijd
had om af en toe bij een plantje neer te knielen) en als je de opsomming

leest, lijkt het ongelooflijk dat zoveel soorten tijdens één wandeling te

zien en/of te horen waren. Maar gezien het gedegen gezelschap waarin wij

vertoefden, hoeft niemand te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de ver-

melde gegevens!
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Verder ontmoetten vrij Fazanten, Waterhoentjes, Meerkoeten, Scholeksters,

Kieviten en Regenwulpen. Deze laatste soort zowel in weilanden als over-

vliegend in Kortenhoef en bij de Kromme Rade. Wij hoorden en zagen Grutto' s,

enkele Tureluurs en welgeteld 22 overvliegende Kluten halverwege de

Kromme Rade,

Een Zilvermeeuw kwam langs, enkele Kokmeeuwen en een Visdiefje, deze laatste

hield zich op aan het Moleneind, Wij zagen Houtduif en hoorden een

Veldleeuwerik.

De zwaluwen lieten zich ook niet onbetuigd? vlak achter elkaar zagen wij

enkele Boeren-,, Huis- en Oeverzwaluwen. Enkele Graspiepers hoorden en

zagen wij, zelfs één zittend in een boom!

Voorts lieten zich zien en/of horens Witte Kwikstaart, Winterkoninkje,

Heggemus, Kramsvogel, Zanglijster en
....

een mannetje Beflijster! !!

Deze Beflijster werd het eerste ontdekt door Yves, die ons opgetogen

op zijn aanwezigheid attent maakte, vlak bij de brug over het kanaal in

Kortenhoef. Natuurlijk ontbraken de Merels.niet.

Een Roodborstjes een Sprinkhaanrietzanger, die wij goed konden horen aan

het Moleneind en een Snor, die wij zowel hoorden als zagen (dat horen

gebeurde meer dan éénmaal!), 'n Zwartkop, 'n Braamsluiper - d.w.z.

eigenlijk 4 exemplaren, t.w, 1 ex. op het Oppad, 1 ex, bij Kromme Rade

en 2 ex, aan het Moleneind
-,

een Fitis, Tjiftjaf, Kool-, Pimpel- en

Staartmees, Boomkruiper, Rietgors,. Groenling, Putter, Kneu, Vink,

Huismus, Spreeuw, Zwarte Kraai, Kauw en Ekster completeren de lijst.

Met de Beflijster en de Boomvalk als hoogtepunten in de waarnemingen

was iedereen natuurlijk zeer ingenomen; en zoals ik begon: Al met al

een verrukkelijke ochtendwandeling!

Lia Last


