Verslag excursie hamsterreservaat Sibbe, Bemelen 04-12-2016

Het ziet er goed uit vandaag voor een excursie naar het hamsterreservaat te Sibbe. In dit
gebied heeft men diverse percelen ingezaaid met diverse granen en planten, welke bedoeld
zijn om de bedreigde korenwolf weer op peil te brengen. Hier profiteren ook muizen van, die
op hun beurt weer voedsel zijn voor diverse roofvogels en reigers. Op het kruispunt
Gasthuis-Oude Heerstraat (1) komen wij met 22 liefhebbers bijeen. Er staat een matige wind
en het is drie graden, zodat het kouder laat
aanvoelen als het is. Maar de laagstaande zon
schijnt volop en verhindert ons over het
plateau te kijken. Toch kan men in de verte
een vrouwkleed blauwe kiekendief waarnemen
tussen de vele meeuwen en kraaien. We lopen
nu iets van de zon weg over de Weldersweg
met aan onze rechter kant de Van
Tienhovenmolen. Op de wieken zitten
spreeuwen en een torenvalk gaat daar zijn rust
nemen. In de bomen zien we enkele
geelgorzen en vinken. We lopen linksaf het dal in en in de struiken zoeken talrijke
ringmussen, vinken, groenlingen en geelgorzen een veilig heenkomen als wij aankomen. Ook
zij maken gretig gebruik van de omliggende akkers. Net over de heuvels laat een kiekendief
zich heel even zien. Een grote zilverreiger vliegt over. Links gaan we langs een smal paadje

weer de berg op en aan het eind hiervan
wordt even pauze genomen met de
meegenomen koffie en brood. In de verte
zitten op de paaltjes een paar buizerds.
Achter het tuincentrum lopen wij de
Sibberstraat op, alwaar wij na een 50 meter
een zijweggetje inslaan. Hier doen enkele
kramsvogels zich tegoed aan de nog ruim
voorhanden zijnde bessen. Een sperwer
vliegt laag over de grond langs ons heen.
Tussen de boomtoppen door ontdekken wij een man blauwe kiekendief. Helaas is van de
fruitboomgaard, goed voor tientallen kramsvogels, alle bomen gekapt en verwijderd.
Volgens zeggen is dit het gevolg van een niet gevonden opvolger. Via de Weg van Margraten
naar Sibbe gaan we naar de oude Heerweg. In de boompjes en struikjes op het plateau zien
we talrijke zangvogels in groepen bij elkaar. Steeds vliegen ze van het veld op de boom in om
daarna weer op het akker te gaan foerageren. Deze groepen bestaand uit kneus,
ringmussen, groenlingen en geelgorzen. Bij terugkomst bij de auto’s bekijken we de
schrijflijst en tellen 36 soorten. Hoewel dit niet zo veel is, is het gebied altijd de moeite
waard om in de wintertijd te bezoeken, zeker in januari en februari. Indien de vorst dan
doorzet met een klein laagje sneeuw zijn de roofvogels, grote zilverreigers en klein
zangvogels veel talrijker.
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