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Vroege vogelwandeling
Voor de liefhebbers van een frisse
lentemorgen: op zaterdag 12 mei 2018 kunt u
mee met onze vroege vogelwandeling onder
leiding van een vogeldeskundige. Vertrek om
06.00 uur ( !) vanaf het erf van de boerderij
van Willem van der Linden, Griendweg 1,
Tienhoven. U geniet van de vroege morgensfeer in de polder en zult talloze vogels te
zien en te horen krijgen. Bij terugkomst rond
een uur of 8 staat er een heerlijk
streekontbijt klaar. Kleed u warm aan, (houd
het weerbericht in de gaten!), denk aan
laarzen of waterdichte schoenen vanwege het
lopen in het natte gras en neem een
verrekijker mee!
Deelname is gratis voor leden van de ANV, de kosten bedragen €7,50 p.p. voor niet-leden
van de ANV. Ter plekke lid worden is ook mogelijk! Aanmelden is echt gewenst (uiterlijk 10
mei), dit kan via aanmelden@anvnoorderpark.nl
Jaarvergadering
Op de jaarvergadering op 20 februari in Fortzicht werden bestuursbeleid en financiën van
afgelopen jaar goedgekeurd en enkele voordrachten tot benoeming unaniem goedgekeurd.
Daarna volgde een lezing van Hens Runhaar (hoogleraar in Wageningen) over de dilemma's
in het agrarisch landschap en de gevolgen van de productiedruk die op het boerenbedrijf rust.
De lezing leidde tot discussie over de mogelijkheden om natuur en milieu te bevorderen, de
milieulast door de veehouderij te verlagen, de voors en tegens van natuurinclusief boeren, en
over kostenbesparingen en subsidies. Voor het jaarverslag: zie onze website
RTV Utrecht brengt serie over
het agrarisch
cultuurlandschap
RTV Utrecht zendt vanaf 6 mei
een vijfdelige TV documentaire uit
onder de titel "gebruikte
gronden". Dat gaat over de
geschiedenis van het agrarisch
cultuurlandschap in de provincie
Utrecht. Mensen hebben het
landschap blijvend veranderd, het
leven van de mensen is erdoor
beïnvloed. Maar ook de invloed
van hoogteverschillen in het landschap op grondgebruik, de griendcultuur en de
wederopbouw van boerderijen na WOII. Deskundigen, agrariërs en gebruikers van het land
vertellen hun verhalen.

Spitsmuisparfum
Spitsmuizen lopen soms zichtbaar rond in de tuin, op het terras en in de schuur. Maar heeft u
ze ook al eens bewust geroken?
Een spitsmuis is geen muis (dus geen knaagdier)
maar een kleine grijsbruine insecteneter, familie
van de egel en de mol. Ze hebben scherpe tanden,
een goede reuk en slecht zicht. Er zijn in Nederland
vijf verschillende soorten spitsmuizen, waaronder
de huisspitsmuis en de veldspitsmuis. Deze dieren
leven van insecten, slakjes en wormen e.d. Alle
spitsmuizen kunnen goed zwemmen. Ze zijn 24 uur
per dag bezig om voedsel te zoeken, en hebben
een groot territorium van ca 500m2. Het zijn
eenlingen, het vrouwtje zorgt ook in haar eentje
voor de jonkies.
Als ergens spitsmuizen zitten, dan kun je dat goed ruiken. Ze hebben een typische
muskusgeur, die sterk kruidig ruikt en lang blijft hangen. De dieren markeren hun routes en
hun nesten met die geur. Ze maken ook aardig wat lawaai: luid piepen en krijsen en
rommelen tussen bladeren en losse rommel op zoek naar prooi. Huiskatten vangen de
spitsmuis soms wel, maar zijn er vies van om die op te eten of mee te nemen. Uilen maken
daar geen punt van! En voor ons mensen is de geur van muskus niet onaangenaam:
synthetische muskus wordt in parfums verwerkt.
Uit recent onderzoek blijkt, dat spitsmuizen in de winter kleiner worden, inclusief hun
schedel, vermoedelijk om minder voedsel nodig te hebben. Ze houden namelijk geen
winterslaap. Huisspitsmuizen verblijven in de schuur of in huis als ze daar voldoende dierlijk
eten kunnen vinden zoals bijv. kattenbrokjes. Ze eten per dag bijna evenveel als ze wegen (
ca.15 gram), zogende vrouwtjes zelfs anderhalf maal zoveel. 2 a 3 uur zonder eten betekent
voor de spitsmuis dat die vertrekt naar betere oorden. Ze behoren tot de beschermde dieren.
Gezien hun eenzelvige bestaan zullen ze niet gauw een plaag veroorzaken.
Oeverzwaluwenwand: paraat voor terugkeer
Ze zijn nog niet gesignaleerd,
maar de wand is weer netjes
afgeschraapt: klaar voor de
oeverzwaluwen. Tussen eind
maart en begin juni komen ze
terug uit hun overwintering gebied in de Sahel. Eind mei is
de tijd om eieren te leggen in
een verse gang in het zand. Na
2 weken broeden komen de
jongen uit, die ca 3 weken
gevoerd worden. De zandwal op
de hoek Kooijdijk/Groene Dijk is er helemaal klaar voor. Neem even de tijd en ga zitten op
het bankje om te kijken naar de drukte. Het vangen van insecten boven het water is
spectaculair! Er wordt gebroed in twee shifts, dus er is nog genoeg tijd om te gaan kijken!
Meestal wordt het tweede broedsel op een andere locatie gelegd, en bestaat de tweede shift
dus uit nieuwe bewoners.
Er zijn plannen voor een oeverzwaluwenwand in de Hooge Kampse Plas (Groenekan, beheer
Utrechts Landschap) en voor een tweede wand van onze ANV Noorderpark (in Westbroek).
De oeverzwaluwen zullen zulke wanden direct in gebruik nemen: er zijn nog maar weinig
geschikte broedplekken in ons land, doordat de oevers van rivieren en beken niet meer op
een natuurlijke manier instorten en er geen verse zandwanden meer zijn.

Meer nieuws? www.anvnoorderpark.nl

