Excursie Neuenburger Urwald: een vogeltrip met aandacht voor planten en een groot insect.
VWG IVN Eelde-Paterswolde, 16 mei 2015. 7.30 (vertrek) – 15.00 (terug)
Deelnemers: Anne, Willem, Bernardine, Nanny, Rolinka, Han, Leo (regelaar, leiding en verslag).
Vervoer: twee auto’s
Weer: Droog, bewolkt, ca. 12 graden. Wat kil aandoend weer.
Verslag
Naar Neuenburg ga je om je te verwonderen om het Urwald, een deel van ongeveer 25 ha binnen een
bosgebied van ca. 700 ha. Op internet valt veel over het Neuenburgerbos incl. Urwald te vinden, ook
excursieverslagen. Haagbeuken, beuken en eiken vormen de hoofdmoot van het bomenbestand. Maar ook
naaldhout is in het boscomplex aanwezig.
In Neuenburg neem je de Urwaldstrasse en kijk je als bezoeker uit naar het bordje ‘Zum Urwald’. Maar
beide aanduidingen bleken niet meer aanwezig. Toch vonden de parkeerplaats bij het bos snel.
We namen een omweg door het westelijk deel van het bos om niet te snel bij het Urwalddeel te komen. We
hoorden de zanglijster, de grote bonte specht en, ver weg, de groene specht. In het Urwald maakten meerdere
erg dikke bomen, staand en liggend, vitaal en rot, indruk. De massale oude boom bij de Jagdhütte bleek nu
eindelijk te zijn omgevallen (mogelijk ook neergehaald om een gevaarlijk ineenstorten te voorkomen). De
middelste bonte specht, de gekraagde roodstaart, de appelvink, de fluiter en de zwarte specht lieten zich
helaas niet horen. Een verder wandelen door het bosgebied aan de zuidkant van de Urwaldstrasse was ook de
moeite waard. Een ven was volgegroeid met krabbescheer. We hoorden nog bonte vliegenvangers,
goudhaantjes, zwartkopjes, vinken, tjiftjafs en zwarte mezen.
Plantenliefhebbers kwamen wat betreft natuurbeleving aan hun trekken door de aanwezigheid van, soms
bijzondere, plantensoorten. O.a. bosereprijs (veel), bleeksporig bosviooltje (meerdere plekken), witte
klaverzuring, salomonszegel, muskuskruid, heelkruid, zwarte rapunzel, klimopbladereprijs, gele dovenetel
(ongevlekt), bosanemoon (veel, ook diverse exemplaren met grote bloemen), grote muur (veel), boszegge,
bosbies, ruige veldbies (bladranden gewimperd), Thujamos (enigszins uitgedroogd) en weerschijnzwam.
En tenslotte, het grote insect van zo’n 2,5 cm, door het kille weer inactief zittend op een blad van grote
brandnetel. Niemand had zo’n beest ooit gezien. Het bleek te gaan om de berkenknotssprietbladwesp
(determinatie via foto Han door Matty Berg, EIS). Natuurlijk was het smullen voor de fotografen. Zo’n
insect heb je niet dagelijks voor de lens!
Leo
NB De gecursiveerde soortnamen staan in het beeldverslag.
Beeldverslag Neuenburger Urwald

