Verslag Vogelexcursie naar het Solleveld op zaterdag 28 september.
Ondanks slechte weersvoorspellingen hebben we een
prachtige wandeling door het Solleveld gelopen. Wat een
enorm mooi en afwisselend gebied.
Met drie auto's en 10 personen zijn we richting Ockenburg
gereden, waar we al door Els en Kees uit Ooltgensplaat
opgewacht werden. Tijdens de rit nog een regenbui maar
bij aankomst was het gelukkig weer droog.
In het prachtige Hyacinth bos met zijn oude bomen, werden al
de eerste vliegenzwammen gespot. Tijdens de hele wandeling
veel vliegenzwammen en andere paddenstoelen gezien.

Tenslotte kwamen we bij het toegangshek om het Solleveld in
te gaan.
Jammer dat de hei niet meer bloeide, maar desondanks was
alles een plaatje te meer daar de lucht openbrak en de zon zo
nu en dan tevoorschijn kwam.
Meteen door het hek in de bekende dode boom twee grote
bonte spechten.

Even verder een sperwer achterna gezeten door drie eksters. Op
de foto zit de sperwer achter de ekster aan.
Kramsvogels zijn gehoord maar ze lieten zich niet op de foto zetten.
In de lucht achter de duinen heel veel trekkende veldleeuweriken,
luid zingend. Prachtig geluid.
Groepjes vinken en tapuiten. De roodborsttapuit bleef wel even stil
zitten voor een foto.

Aan het einde van de wandeling bij de vogelhut zicht op de
aalscholverkolonie wat ook altijd mooie plaatjes oplevert.
Buiten de aalscholvers was er echter weinig leven op de
plas.
Hier zagen we al een donkere lucht aan komen zetten
waar we volgens buienradar wel nattigheid uit zouden
krijgen.

Op naar de kas van villa Ockenburgh voor lekkere koffie.
Buitenplaats Ockenburgh werd gebouwd in 1654. Het werd in de Tweede wereldoorlog door de
Duitsers bezet en ingenomen. Hiervandaan werden V1 bommen op Engeland afgevuurd. Na de
oorlog werd Villa Ockenburgh de grootste jeugdherberg van Europa.
Op dit moment wordt de villa nog gerestaureerd vandaar koffie in de kas.
Het was een prachtige wandeling waar iedereen van heeft genoten.

Er zijn 37 soorten geteld met dank aan Els.
Knobbelzwaan, grauwe gans, wilde eend, kuifeend, fuut,
aalscholver, sperwer, meerkoet, kokmeeuw, zilvermeeuw,
kleine mantelmeeuw, houtduif, groene specht, grote bonte
specht, veldleeuwerik, graspieper, roodborst, tapuit,
roodborsttapuit, koperwiek, kramsvogel, merel, cetti`s zanger,
fitis, tjiftjaf, winterkoning, koolmees, pimpelmees, kuifmees,
boomklever, boomkruiper, ekster, gaai, zwarte kraai, spreeuw,
vink, kneu,
Daarnaast veel paddenstoelen w.o. de vliegenzwam. Nog twee
vlinders, de kleine vuurvlinder en de kleine parelmoervlinder.
Een jonge bidsprinkhaan.

