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LENTEUITSTAP NAAR MARIONVILLE EN HARCHIES
Zaterdag 22 april 2006
Een flauw lentezonnetje begroet ons aan de kerk van Tertre. Met z’n twaalven
vertrekken we naar het reservaatje van Marionville. Aan de parking begroet
een Groene Specht ons al spottend. Eenmaal op pad zijn Tjiftjaf en Fitis de
eerste vogels die ons verwelkomen. Iemand hoort een Veldleeuwerik zingen.
Voor Jan betekent de eerste Fitis echt het begin van de lente. Wat verder langs
het pad zingt een Sprinkhaanzanger links en een Grasmus rechts.
Een Winterkoninkje alarmeert terwijl een Roodborstje zich laat bewonderen.
Aan het beekje horen we terug Sprinkhaanzanger en Zwartkop, de eerste van
vele. Plots weerklinkt de gekende Koekoeksroep en als we aan het vijvertje
komen de schelle zang van Cetti’s Zanger. Terwijl we over het water uitkijken
spotten we twee Buizerds. Een Nachtegaal zet z’n liedje in en een Matkop zit te
zingen in een boomtop. Even later zien we een roofvogel die wordt
lastiggevallen door een Kraai. Toch even checken, en inderdaad, het is een
Bruine Kiekendief, een juveniele vogel en volop in rui. Oeverzwaluwen scheren
laag over het wateroppervlak. Als we verder lopen naar de spoorweg horen we
langs beide zijden Cetti’s Zanger en een Blauwborst. Bij de spoorweg laat de
Nachtegaal zijn lied uitvoerig bewonderen. Terug aan het pad wordt er
getwijfeld: we horen een zang, maar kunnen er direct geen naam op plakken.
Het vergt wat overleg om tot Tuinfluiter te besluiten.
Als we afslaan richting kijkhutten horen we opnieuw - en duidelijk dit maal - de
Tuinfluiter, maar pas na veel speurwerk krijgen we hem mooi in beeld. Het is
even strootje trekken bij de telescopen. Een schitterende waarneming. Bij de
kijkhut noteren we Cetti’s Zanger, Matkop en Glanskop, Staartmees, Zwartkop
en verder Wilde Eend, Knobbelzwaan, Fuut en Tafeleend.
Bij het terugwandelen zijn er heel wat zwaluwen boven onze hoofden: Oever- en
Boerenzwaluw en tot onze verbazing ook Gierzwaluw. Dat is een vroege!
Onderweg naar de andere kijkhut bewonderen we opnieuw Tuinfluiter en een
vrouwtje Zwartkop. De Cetti’s Zanger laat zich weer niet zien, maar wel horen.
Bij de hut ontdek ik een Koekoek in een boom. Op het water onderscheiden we
Meerkoet, Bergeend en Dodaars. Een Aalscholver vliegt over. Wat verder
komen we bij het kanaal. Er zit helemaal niets. Dan volgen we van daaruit een
wandelpad dat pas dit jaar is geopend. Bij een klein vijvertje ontdekken we
Rietgors en een klein bruin wegvliegend vogeltje. Dat moet de Cetti’s Zanger
geweest zijn. Een Nachtegaal begeleidt ons op het pad. We spotten
Roodborsttapuit in z’n typische biotoop. Wat verder zit er een vogel te zingen
op een Kaardebol: een Sprinkhaanzanger. Hij duikt snel weg en laat zich niet
meer zien. Ondertussen priemt de zon door het wolkendek en krijgen we een

aangenaam weertje om vogels te spotten. We klauteren de dijk over en zien nog
baltsende Graspiepers en een zingende Grasmus.
We verplaatsen ons naar het café bij de kerk voor een pintje en om de
boterhammetjes op te eten. Ondertussen maken we de waarnemingslijsten op en
vergelijken onze lijstjes. Al bijna vijftig soorten op een voormiddag: een
schitterend gebiedje, geprangd tussen de autostrade en de spoorweg.
Een tijdje later staan we op de parking van Harchies. Hier sluit nog een
persoon aan die verraden was door zijn GPS en ons in Tertre op vijf minuten na
gemist heeft. Bij de eerste hut zien we een flits van Braamsluiper, maar we zijn
niet echt zeker. In de lucht hangt een vrouwtje Bruine Kiekendief terwijl laag
over het riet het mannetje zijn kunsten vertoont: een schitterend beeld.
Een Kneu vliegt over en een eerste Rietzanger laat zich horen. Bij het verlaten
van de hut zien we plots twee grote vogels hoog in de lucht: Ooievaars. Ze
stijgen in een luchtbel, steeds hoger en hoger en plots zijn ze ervandoor in
zuidwestelijke richting. Wat verder spotten we Boomvalk, eerst één en dan een
tweede, hoog in de lucht. We zullen ze nog verschillende keren terugzien en
heel wat dichterbij. De volgende kijkhut levert nog Wintertaling en Geelgors
op. Een Torenvalk zit op een paaltje. Ook hier in Harchies zijn Zwartkop en
Fitis de meest gehoorde vogels. We slaan linksaf en bij een rietveld horen we
Blauwborst. We nemen de tijd om de vogel te zoeken en inderdaad, hij vertoont
zich tussen het riet. Plots vliegt hij op en komt nog korter bij zitten in een wilg
om zich nog beter te laten bewonderen. Weer een mooie waarneming. Plots is
er opwinding bij de rechtse vijver. André heeft een stern gespot. Even
zorgvuldig kijken. Het is een Zwarte Stern, eenzaam foeragerend over het water
en af en toe een duik nemend, blijkbaar om zich wat te wassen. Verder op het
pad lopen we tussen grote rietvelden, zowel links als rechts. Hier horen we
Waterral, spotten Rietgors en in een flits Rietzanger. We vragen ons af waar de
Kleine Karekieten blijven tot ze zich ineens laten horen.
Een groepje Slobeenden vliegt over terwijl we nogmaals de Boomvalken kunnen
bewonderen.
Ook de eerste vlinders laten zich bewonderen. Zo noteren we Dagpauwoog,
Kleine Vos, Blauwtje, Oranjetip, Citroenvlinder en Distelvlinder. Een
Muskusrat verdwijnt in het riet terwijl een Hermelijn het pad oversteekt. De
laatste kijkhut bij de Aalscholverkolonie levert nog Krooneend, Groenling,
Krakeend en Stormmeeuw op. Tot slot ontdekken we nog een Paapje op een
paaltje.
Al bij al hebben we een mooie dag gehad, heel wat vogels gezien en gehoord en
we genoten van elkaars gezelschap en het heerlijke lentezonnetje.
Pol Uytterhoeven

