Douwe's natuurnieuws 26 april 2018
Overgang
Peilverhoging
Op 21 maart steeg het water in de Koopmanspolder waardoor het gras onderliep.

Gelijk trok dat vogels aan die een lange vlucht achter de rug hadden, zoals Tureluur en
Grutto, om hier bij te tanken.

Pijlstaarten lieten zich ook zien en nu maar hopen dat de Scholekster en Kievit er gaan
broeden, ze zijn alweer aan het baltsen boven de polder.

Kunstwerk

Pieter Schaper, zoon van onze Cees, is boswachter op Vlieland en dat hij
kunstenaarshanden heeft kunt u wel zien. In opdracht voor SBB liet hij een boomstam van
ruim vijf meter overgaan in een beeltenis van otters met hun voedsel.
Je zou dit maar in je tuin hebben, fantastisch toch.
Kijk voor meer informatie via deze link: https://twitter.com/oude_kooi.

Vreemde vogel
In Wervershoof werd een vogel gehoord met een apart geluid en ook de kleuren zagen er
niet alledaags uit.

Na het vastleggen van een foto werd een en ander duidelijker: kenners zagen er een
Australische koningsparkiet in.
Het was een ontsnapt exemplaar uit de omgeving dat volgens de eigenaar gelukkig wel
onder koude omstandigheden kan overleven,
maar of deze ook is teruggevangen is mij niet bekend. Zie dat maar eens voor elkaar te
krijgen.

Eindelijk?
Bij Medemblik staat aan de Brakeweg al jaren een ooievaarsnest op plaat te wachten op
bezoekers.

Op 13 april werd er een heuse Ooievaar gesignaleerd die toch maar een paar dagen bleef.
Op 15 april stond deze er nog bovenop te klepperen, maar helaas kwam er geen reactie,
dus maar weer verder op zoek.

Temperatuur
De ene keer lopen wij in vorstverpakking en dan weer in korte broek, een verschil van wel
15 graden.

Lammeren dartelen in de wei terwijl het roodborstje de bosrand opzoekt om voor
nageslacht te zorgen.

Wolhandkrabben kwamen weer uit hun schuilplaats terwijl Pimp en Merel een bad nemen;
zal de zomer er nu eens aan komen?

In de bermen zien wij soms grote bossen pinksterbloemen in bloei staan.

Keverachtige
Na de overgang van kou naar warmte liep deze Grote spinnende watertor mij voor de
voeten.

Dit is de grootste Spinnende watertor die voorkomt in Europa, 5 cm groot.
De larven eten kleine waterdiertjes en de volwassenen waterplanten.

Bijen
Hoe houd je een koningin in een observatiekast in de gaten, die tussen die honderden
belangrijke nijvere bestuivers rondscharrelt?

Wel, door er een stip of cijfer op aan te brengen.

Mystery Bird
De vorige keer was het een Vink. Is er nu een kenner die dit vogelskelet op naam kan
brengen?

Oeverzwaluwen
Op 8 april doken de eerste Oeverzwaluwen weer op bij de waterberging van Twisk.
De wand hadden we alweer klaargestoomd voor het nieuwe seizoen, dus graven maar
weer.

In Drachterveld vlogen er op 26 april een goede veertig rond.

Kijkdagen
Aandachtspuntjes
5 mei wordt weer een vogelkijkdag gehouden bij het kijkpunt van de waterberging van
Twisk. Dit wordt georganiseerd door Landschap Noord-Holland en de KNNV afd.
Hoorn/West-Friesland vanaf 10.00 uur tot 16:00 uur.
19 mei wordt in het kader van de Nationale vogelweek bij Onderdijk achter op de dijk ook
een kijkdag gehouden van 10:00 uur tot 13:00 uur, uiteraard alleen bij goed weer.

Douwe Greydanus.

