Vogelexcursie de Hamert
16 april 2017
Paaszondagochtend om 7 uur kwamen we op de parkeerplaats van de Hamert bij elkaar.
Met z`n zessen, ( Henny, Martijn , Peter, Ron, Jos en Ruud ) gingen we op pad richting
Gelderns-Nierskanaal.
Dit kanaal dat eruit ziet als een beek is omgeven door loofbos en rijk aan vogels; vooral zangvogels zoals

winterkoning, zwartkop, lijsters , merel, spechten, boomklever, mezen en roodborstje.
Winterkoning
Een eind verderop zagen we knaagsporen van de bever.
We volgden de weg en kwamen langs een akker waar veel holenduiven naar voedsel zochten.
Langs de weg zaten ook geelgors, boompieper en bonte vliegenvanger. Deze vogel , de naam zegt het al,
vangt vliegen en dat doet hij in de lucht zodat hij telkens van een tak opvliegt en niet lang stil zit. Daardoor

is hij erg moeilijk te fotograferen. Vraag de fotografen Henny en Ron maar.
Boompieper
We kwamen langs een ven waar enkele paartjes kuifeenden en ook dodaarzen en grauwe ganzen op zaten.
Verder ging het via een berkenbos de heide op. Hier zaten boomleeuwerik en gekraagde roodstaart.
Opvallend was het hoge aantal fitissen dat in het berkenbos zat; een vogeltje dat nauwelijks te
onderscheiden is van de tjiftjaf behalve aan hun zang. De tjiftjaf roept immers zijn eigen naam, net als de
koekoek die wij een eind verderop hoorden.

Fitis

Op de heide troffen we kneutjes, boom- en graspiepers, veldleeuwerik en torenvalk aan.
Graspieper

Kneu

In de lucht cirkelden buizerds, af en toe lastig gevallen door een kraai.
Via het Pikmeeuwenwater liepen we richting Westmeerven. In het bos hoorden we een onbekend geluid
dat op een zwarte specht leek maar toch net iets anders klonk.
Even later kwam er een zomertortel voor ons in een boom zitten; verderop koerde er nog een.

Zomertortel
De zomertortel is in tegenstelling tot de turkse tortel wel zeldzamer geworden.
Bij het Westmeerven zaten weer ganzen en eenden maar ook een kleine plevier en een dodaars.

Grauwe gans
Daar in de buurt troffen we een hybride aan van een grauwe gans x canadese gans.

Hybride grauwe gans x grote canadese gans
Ook zat er nog een grauwe gans in een boom; een raar gezicht.
We zetten onze tocht voort richting Stalberg aan de overkant van de rijksweg; een prachtig natuurgebied
langs de Maasoever. Henny wees ons op de bijzondere flora van sleutelbloemen, gevlekte aronskelk,

vogelmelk, voorjaarszegge en vele andere planten die later in het seizoen bloeien.
Gulden sleutelbloem

Gevlekte aronskelk

Hier vonden we ook een hazelworm(pje) die onder een boomstronk verstopt zat.
Hazelworm
In een els aan de oever zat een zwarte kraai op het nest; aan de overkant van de Maas waar de basaltkeien
waren weggehaald waren oeverzwaluwen bezig met hun nestholen.

Al met al een geslaagde ochtend en mooie wandeling, we hadden geluk met het weer want goed en wel op
weg naar huis begon het te regenen.

Lijst van gespotte vogels:
groene specht, zwarte specht(?), grote bonte specht, boomleeuwerik, veldleeuwerik, oeverzwaluw,
boerenzwaluw, boompieper, graspieper, witte kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, gekraagde
roodstaaart, roodborsttapuit, merel, kramsvogel, zanglijster, grasmus, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, fitis,
goudhaantje, bonte vliegenvanger, staartmees, glanskop, matkop, kuifmees, pimpelmees, koolmees,
boomklever, boomkruiper, gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, ringmus, vink, keep,
groenling, putter, kneu, appelvink, geelgors, dodaars, aalscholver, blauwe reiger, grauwe gans, grote
canadese gans, hybride grauwe gans x grote canadese gans, wilde eend, kuifeend, bruine kiekendief, havik,
buizerd, torenvalk, waterhoen, meerkoet, scholekster, kleine plevier, kievit, oeverloper, kokmeeuw, holenduif,
houtduif, zomertortel, koekoek
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