Vogelexcursie Sibbe op 1 feb 2020

Excursie naar het Hamsterreservaat Sibbe op 1 februari 2020
In 2017 werd er ook een excursie gehouden naar dit gebied. Hieronder volgt de gebiedsbeschrijving die
behoort bij het excursie verslag dat destijds is opgemaakt.

Het gebied
Het hamsterreservaat van Sibbe bestaat uit een aantal bij elkaar gelegen akkers op het plateau van Margraten.
Op deze akkers wordt graan, luzerne en rammenas ingezaaid ten behoeve van de akkerfauna. Deze akkers
trekken het hele jaar door, maar met name in de wintermaanden, grote aantallen zangvogels aan die foerageren
op het graan dat ook in de winter op de akkers blijft staan. De grote hoeveelheden muizen trekken ook allerlei
roofvogels aan.
Het Plateau van Margraten bestaat uit een lössplateau op een ondergrond van Maastrichtse kalksteen. De
lössbodems behoren tot de beste landbouwgronden en zijn daarom al vroeg ontgonnen.
Hoewel er ook allerlei bijzondere akkerplanten op lössbodems groeien, zijn deze in dit reservaat nauwelijks
aanwezig. Het beheer is in deze akkers primair op de fauna gericht.
Het hamsterreservaat Sibbe is ingericht nadat gebleken was dat de Wilde hamster, in Limburg ook wel Korenwolf
genoemd, bijna uit Nederland verdwenen was. De laatste hamsters werden gevangen om er in gevangenschap
mee te fokken. De jongen werden vervolgens vrijgelaten in speciaal ingestelde reservaten, waarvan het eerste in
Sibbe kwam te liggen. De dieren hebben een kleine populatie opgebouwd in het reservaat.
Naast knaagdieren als de Wilde hamster en duizenden Veldmuizen, leven er ook Vossen in het gebied die hier
natuurlijk een gedekte tafel vinden.

Het vele graan dat ook ´s winters ook op de akkers achter blijft, er wordt immers niet geoogste, lokt duizenden
zangvogels. In de wintermaanden zijn er tientallen tot honderden Kneutjes, Groenlingen en Geelgorzen (soms wel
2.000 exemplaren) aanwezig, vaak in gemengde groepen. Veldleeuwerikken (soms tot 400 exemplaren) in de
winter zijn ook ´s zomers te horen. Ringmussen zijn hier ook nog een alledaagse verschijning. Exclusief in de
wintermaanden zwerven er regelmatig grote groepen Kepen rond. Daarbij komt vaak een gering aantal Grauwe
gorzen.
Ook roofvogels zoeken in grote aantallen het hamsterreservaat op. Naast Torenvalken, waarvan er altijd wel een
handjevol aanwezig is, zitten er vaak ook talloze Buizerds. In de wintermaanden worden er sporadisch ook
Ruigpootbuizerds gezien. In januari 2012 zaten er bijvoorbeeld 4 Ruigpootbuizerden. Nog unieker zijn de
Velduilen die slechts bij uitzondering gezien worden. Een meer gewone verschijning op de akkers zijn de Blauwe
kiekendieven die op geringe hoogte boven de akkers vliegen en naar prooien speuren.
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Het verslag van de excursie op 1 februari 2020.
Zaterdag 1 februari 2020. Excursie naar Sibbe, de Kwegt en Schoorkuilen te Nederweert-Eind.
Met 7 deelnemers vertrokken we om 8.20 uur vanuit Asten met twee auto’s naar Sibbe in Zuid-Limburg.
De weersverwachting beloofde niet al te veel, het blijven regenen tot na de middag. Om 09.30 uur
arriveerden wij nabij de Van Thienhovenmolen in Bemelen. Iets verderop bij de kruising Gasthuisstraat
parkeerden wij de auto’s. Het regende niet zo hard doch wel gestaag.
Vanuit de auto zagen we in de verte een Grote Zilverreiger staan.
Na enige aarzeling gingen we toch op pad. Op het weiland aan de overkant van de parkeerplaats zaten
vele Roeken, Kauwen, Kraaien en Spreeuwen.
We zagen boven de akker direct gelegen aan het zandpad een Blauwe Kiekendief jagend. Het ging om
een vrouwtje of een nog jong mannetje, door Jo een “ringstaart” genoemd. Een ringstaart is een
vrouwtje of mannetje die nog niet zodanig is te onderscheiden.
Op dat moment begon het zo hard te regenen dat we binnen enkele minuten zeiknat terug keerden
naar de auto, circa 300 meter lopen.
We besloten eerst maar koffie met vlaai te gaan eten in het dorp Margraten en daar wat op te drogen.
Volgens buienradar zaten we precies in het gebied waar in Nederland op dat moment regende. Het zou
over een uurtje wat droger worden en misschien nog een buitje wat later.
Om 10.45 uur gingen we weer terug naar onze parkeerplaats. Het was warempel wat droger geworden.
Na een honderdtal meters zagen we weer een “ringstaart” boven de akker. Iets verderop een zeer grote
groep Geelgorzen. Daartussen enkele vinken. Weer wat verder aan de linkerkant van het zandpad
werden naast vele Geelgorzen ook een tiental Veldleeuweriken volop zingend gezien en gehoord. Enkele
Graspiepers vlogen op door onze aanwezigheid.

Torenvalken zag je her en der boven het gebied biddend dan wel jagend boven de akkers.
Een Buizerd vloog miauwend van de ene boom naar een andere.
Op het einde van het zandpad aangekomen kom je aan een verharde weg waarbij je deze een
honderdtal meters moet volgen om vervolgens weer rechts een zandpad in te gaan. Uitkijken was het
geblazen daar de passerende auto’s de op het wegdek liggende plassen water niet over je heen spoten.
Weer zagen we enkele Torenvalken en twee Buizerden.
Aan het eind van het zandpad zagen we Vinken en vele Geelgorzen. We speurden nog wel naar een
Steenuil bij de oude gebouwen van een boerderij.
Een Grote Bonte Specht liet zich horen en zien, direct gevolgd door Twee Vlaamse Gaaien. Een Buizerd
was al biddend aan het jagen boven de akker. Iets verderop gevolgd door een Torenvalk. Enkele
fanatieke (al op leeftijd zijnde) mountainbikers kwamen hijgend en puffend boven op de klim van het
zandpad dat wij te voet gingen afdalen.
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Hier weer vele Geelgorzen in de struiken. Verderop vele Blauwe Reigers en Grote Zilverreigers bij elkaar
staande in de akkers. Wederom werd een jagende “ringstaart” gezien.
We zagen ontiegelijk vele gaatjes in de akkergronden, duidend op vele muizen en andere knaagdiertjes
die hier waarschijnlijk leven. Vandaar ook de aanwezige roofvogels die deze diertjes op hun menu
hebben staan.

Bij terugkomst besloten we de Kwegt te bezoeken bij Nederweert-Eind.
Daar aangekomen zagen we vele Aalscholvers zittend in door hen wit bescheten takken van een dode
Berk.
Op de plas zagen we en hoorden we vele Wintertalingen en Wilde Eenden, enkele aantallen
Slobeenden, Tafeleenden, Krakeenden, Kuifeenden en Smienten. Er zat ook een koppel Grote Zaagbek
op de plas. Twee Knobbelzwanen zaten achter tegen de rietkraag van de plas. Enkele Grauwe Ganzen
vielen binnen.
We besloten ook even de plas Schoorkuilen te bezoeken.
Daar aangekomen zat op het weiland voor de plas een twintigtal Knobbelzwanen, jong en oud door
elkaar.
Op de plas zagen we enkele Bergeenden, Krakeenden, Wilde Eenden, Smient, Kuifeenden en een
Kaapse Casarca (een exoot, ontsnapte parkvogel).

Ook zaten er twee Nijlganzen. Helemaal aan de overkant tegen de oever een vrouwtje Nonnetje
foeragerend. Het beestje was zo fanatiek aan het duiken dat Jaap nauwelijks de kans kreeg het beestje
te fotograferen. Toch lukte het hem. Knap werk Jaap. Ook werd er een Fuut gezien.
Hier ook weer vele Blauwe Reigers en enkele Grote Zilverreigers.
Omstreeks 16.00 uur vertrokken we huiswaarts onder, jawel, een waterig zonnetje.
Asten, 2 februari 2020.
Pieter van Lieshout
Foto’s: Jaap Halma
Eindredactie: Jo van Zanten
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Futen
Fuut
1
Aalscholvers
Aalscholver
1
Kuifaalscholver
Reigers, Ooiev., Ibissen
Grote Zilverreiger
1
1
Blauw e Reiger
1
1
Zw anen
Knobbelzw aan
1
1
Ganzen
Grauw e Gans
1
Nijlgans
1
Bergeend
1
Eenden
Smient
1
Krakeend
1
Wintertaling
1
Wilde Eend
1
Slobeend
1
Tafeleend
1
Kuifeend
1
Nonnetje
1
Grote Zaagbek
1

Roofvogels
Blauw e Kiekendief
1
Buizerd
1
Torenvalk
1
Holenduif
1
Houtduif
1
Spechten
Grote Bonte Specht 1
Leeuw erikken
Veldleeuw erik
1
Piepers, Kw ikstaarten
Graspieper
1
Lijsters
Roodborst
1
Merel
1
Mezen
Koolmees
1

Waargenomen soort = 1

Kw egt
Waarnem ers

Kraaien
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zw arte Kraai
Spreeuw en
Spreeuw
Mussen
Huismus
Vinken
Vink
Gorzen
Geelgors
Anderen
Kaapse Casarca

Totaal/gebied

Legenda Waarneemlocaties:
Sibbe

Totaal

Kwegt

SOORT

Sibbe

SOORT

Kwegt

Sibbe

Kwegt

SOORT

Sibbe

Lijst met waargenomen soorten

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24 17

38

Hamster reservaat
Kw egt + Schoorkuilen
Jaap Halma, Jos v.Hoeij, David Lau, Pieter v. Lieshout, Adrie
v.d. Mosselaar, Jo & Nel v. Zanten

Opmerking:
De waargenomen Blauwe Kiekendief was een vrouw of jong mannetje (ringstaart).
Verwerkt door Jo van Zanten
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