Publieksexcursie Buytenpark zaterdagavond 13 juli 2013
Zaterdag 13 juli werd een perfecte avondexcursie in Buytenweg. Het was een
zonnige dag geweest en de avond was zwoel en windstil. Om 8 uur telde het
excursieteam 33 personen, waaronder twee kinderen en een hond om aan de
wandeling mee te lopen. Onderweg kwamen er nog drie bij. Twaalf Vogelaars
zorgden voor de expertise om onze gasten onderweg uitleg te geven.
Een mevrouw met de fiets aan de hand werd afgeraden om die mee te nemen,
daar we ook kriskras over en door ongelijke paden zouden lopen. Een familie had
een krasse, oude vader van 81 meegenomen die eerst door zijn dochter aan de
arm werd vastgehouden, maar zich alras van haar losmaakte en zelf met de
wandelstok de hele wandeling uitliep. Hard praten bij uitleg was voor hem wel
nodig. Hij riep enthousiast dat het voor het eerst van zijn leven was dat hij een
kneu zag! Hij was niet de enige. Ook anderen hadden dit mooi gekleurde vogeltje
nooit gezien en gelukkig bleef hij lang zitten, zodat iedereen de gelegenheid kreeg
om door de telescopen te kijken.
We kwamen een paar keer figuurlijk met wat mountainbikers in botsing. Eentje
vond dat wij niet op zijn mountainbikepad mochten lopen! De groep viel wat
uiteen, maar ik was er wel bij toen een bosruiter werd gespot die langs de oever
scharrelde. Ook al slopen wij redelijk dichtbij, hij liet zich niet afschrikken zodat er
mooie foto's van zijn gemaakt.
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Een moeder krakeend dobberde relaxed met haar 5 jongen in het water en zagen
we veel gierzwaluwen in de lucht. Bij het beklimmen van een heuvel liepen we op
de hoogte van de vele mugjes die gretig door de gierzwaluwen werden verschalkt.
Het enige witte rund in Buytenpark (met zwarte oren en neus) rende de bosjes in
om haar twee jongen (donker van kleur) te beschermen toen wij over een heuvel
in haar gezichtsveld kwamen.
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De wandeling eindigde, zoals vorig jaar, op de plek waar de ransuilen zich meestal
ophouden, maar helaas was er geen enkele aanwijzing dat ze "thuis" waren en
namen we bij Snowworld afscheid en bleef een klein groepje vogelaars nog wat
napraten en theedrinken in Snowworld. We kijken alweer uit naar een volgende
publieksexcursie.
Fanny
Waarnemingen dankzij Mevrouw Bezoen (deelneemster):
bergeend, boerenzwaluw, bosruiter, bruine kiekendief, Canadese gans, ekster, fuut,
gierzwaluw, grasmus, groenling, houtduif, kievit, kneu, knobbelzwaan, kokmeeuw, krakeend,
meerkoet, merel, putter, rietzanger, slobeend, soepeend, soepgans, tjiftjaf, torenvalk (M +
V), Vink, visdief, winterkoning, zanglijster, zwartkop.

Impressies van de wandeling: Leon van den Berg

