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Vogelzang

Februari is voor onze vereniging een maand die bol staat van activiteiten. Zo
hebben we al een zoektocht gehad naar de klapekster. Zelf was ik er niet bij,
maar ik hoorde,dat het miezerig weer was en zowaar, de klapekster zich niet liet
zien. Kan gebeuren. “Geen klap gezien” oneerbiedig gezegd.

Afgelopen maandag zijn er 21 nestkastjes geplaatst in de Vlijertse Meden in
Deurningen. Om de vaart erin te houden is er direct een datum afgesproken
om te bekijken en vast te leggen hoe de belangstelling van de vogels is voor
de kastjes. Onvermeld mag hier niet blijven, dat vogelwerkgroep ‘de Grutto’
ons echt gefaciliteerd heeft bij deze actie. Ook heeft een deel van de leden zich
nog bezig gehouden met schoonmaak en monitoring van de nestkastjes in het
Vitens-terrein in Enschede.

Zaterdag 27 februari lag de focus weer op vogels en met name dan op hun
zang. In de aankondiging stond te lezen dat de meeste mensen het geluid van
de tjiftjaf en de merel wel kennen. Of dat voor de tjiftjaf echt zo is, waag ik wat
te betwijfelen, maar we hopen op deze wandeling de geluiden van uiteenlopende
vogels te kunnen aanhoren.

Om 7 uur in de ochtend (ja, ja) verzamelden we ons op het vliegveld. Het was
nog niet eens goed licht, maar de eerste drie leden stonden al paraat, toen ik aan
kwam fietsen. Met een klein groepje gingen we op pad in de nog kille ochtend,
maar wel in een erg fraaie omgeving, met frequent wisselende habitat. Van
oud loofbos naar recent aangeplante singels met mooie meidoorns en hazelaar.
Ook kwamen we langs terrein, waar zichtbaar onderhoudswerkzaamheden waren
gepleegd.

De eerste vogel, die zich goed liet horen, was de zanglijster, vanuit zijn
favoriete positie, lekker hoog in de boom. Een heel gevarieerd en levendig geluid,
vol volume met heldere klanken en lekker melodieus. Ook een mooie vogel om
te zien.

Hoewel ik zelf ietwat bezorgd was dat de vogels vanwege het frisse weer niet
zoveel zin zouden hebben om hun lied te berde te brengen, was dit gelukkig niet
het geval en hoorden we om de haverklap een ander geluid. In totaal kwamen
we zelfs tot 21 soorten vogels met evenzovele geluiden.

Nou kan het lijken alsof we helemaal gespitst waren op vogels, maar er is
tijdens zo’n wandeling veel meer wat zich aandient en interessant is. Oa. zagen
we een groepje reeën en kwamen we o.a. langs een perceel waar de naaldbomen
rigoureus gezaagd waren. Aanleiding hiervan is m.n. gelegen in de huidige
droogte-problematiek, waarmee we vrijwel overal aan het tobben zijn. Bekend
is, dat naaldbomen, veelal fijnsparren, meer water verdampen dan loofbomen.
Bovendien zijn loofbomen beter voor de biodiversiteit. Ook zijn de naaldbomen
gevoelig voor de letterzetter, de beruchte kever, die graag gangen vreet in de
bast van bomen, als gevolg waarvan ze veelal ten dode zijn opgeschreven. Om
beter bestand te zijn tegen toekomstige droogte, grijpt het Landschap Overijssel
hier stevig in.

Terug naar onze vogels. Natuurlijk is het leuk, wanneer je op een excur-
sie iets waarneemt of meemaakt wat nieuw voor je is. Elke keer moet je dit
maar afwachten, maar als het dan gebeurt, is het toch even genieten. Zo hoor-
den een paar van de groep voor het eerst het iele en bescheiden geluid van de
boomkruiper, een geluid, dat hemelsbreed verschilt van dat van de zanglijster.
Het komt misschien goed overeen met de weinig opvallende verschijning van het
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kruipertje.
Toppunt was eigenlijk wel dat op de valreep en totaal onverwacht de zwarte

specht van zich liet horen. Iedereen was aangenaam verrast. In een veldgids
voor vogels staat, dat hij al vliegend een hoog en doordringend ‘ritritritrit’ laat
horen. Wanneer hij tegen een stam zit, roept hij melodieus ‘klia’. Zo’n precieze
omschrijving kun je toch niet bedenken!!!

Na afloop en al weer op de fiets, konden we zowaar de veldleeuwerik (vroeger
in elk weiland te bewonderen) zien vliegen en zijn heerlijke zanggeluiden horen.
Echt super.

Ik kan niet laten de veldgids weer te citeren, die meldt (en dat klopt hele-
maal!), dat de veldleeuwerik in een wervelende vlucht hoog in de lucht klimt
en zijn jubelende zang minuten achtereen laat horen. Zoiets overkwam ons nou
ook en een betere afsluiting van deze geslaagde vroege ochtend hadden we ons
niet kunnen wensen. Met een voldaan gevoel konden we naar huis koersen en
voldaan aan de koffie of thee gaan.

Tekst: Jan
Foto’s: Rebecca & Jan
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Geelgors. Foto: Rebecca

Zanglijster. Foto: Rebecca
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Jan. Foto: Rebecca
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Kijkers. Foto: Rebecca

Kijkers. Foto: Rebecca
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Ree. Foto: Rebecca

Kijkers. Foto: Jan
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Bordje bij kapvlakte. Foto: Jan

Kapvlakte. Foto: Jan
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