Excursie Nettetal, Krickenbeck 14 mei
Deelnemers: Ron Keijers, Martijn Verheijen, Harrie van Heijster, Ruud Coenders.
Om 7 uur gingen die zondagochtend gingen we met
mooi weer van start.
Het natuurgebied Nettetal is een afwisselend gebied
waar de Nette doorheen stroomt. Ook liggen er
meren en vennen die door vervening zijn ontstaan. In
het gebied ligt kasteel Krickenbeck. Verder is er een
afwisseling van ( rijk ontwikkelde loof- en naald- )
bossen en veldjes. In die bossen waren volop
zangvogels aanwezig, heel gewone zoals merel en
roodborst, maar ook bonte vliegenvanger en
goudvink. Ook vele spechten, groene, zwarte en
bonte. In de verte riep een koekoek zijn naam.
Op de meren was veel waterwild aanwezig zoals
ganzen, futen en een aantal soorten eenden, wilde ,
kuif- en slobeenden. Ook blauwe reigers die vooral
aan de oevers zaten. Daar in het riet hoorden wij ook
rietgors en kleine karekiet. Door het reliëf stroomt het water wat sneller en we ontdekten een
paartje grote gele kwikstaarten die onder een afdak van een vervallen gebouwtje een nest aan
het maken waren. Bij de Leuther Mühle ( een watermolen ) in de buurt zagen we er nog een.
Hier was ook een paartje boomvalken aanwezig. Tussen de buizerds in de lucht ontdekten we
ook een wespendief.
Mooi was ook de Canadese gans met pullen
en de fazant.
Opvallend waren de vele zoogdieren die we
gezien hebben. Konijn , haas ,eekhoorn en
ree.
Een mooi afwisselend gebied voor de
natuurliefhebber en wandelaar . Tegen elf
uur keerden we huiswaarts.
Soortenlijst excursie Nettetal/Krickenbeck:
Koolmees, Staartmees, Kuifmees, Pimpelmees, Glanskop, Merel, Zanglijster
Winterkoning, Roodborst, Boomkruiper, Boomklever, Heggenmus, Huismus
Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Tjiftjaf, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart
Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Goudhaan, Groenling, Vink, Goudvink, Putter, Rietgors
Grote Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Gaai

Houtduif, Holenduif, Zomertortel,Turkse Tortel, Wilde Eend, Kuifeend, Slobeend, Krakeend
Wintertaling, Blauwe reiger, Zilverreiger, Aalscholver, Meerkoet, Fuut, Dodaars, Kievit
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Nijlgans, Canadese Gans, Koekoek, Spreeuw, Fazant
Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart
Buizerd, Wespendief, Boomvalk

Tekst: Ruud Coenders
Foto’s: Henny Martens en Ron Keijers.

