Wandeling op het Bert Bospad bij Westbroek met Koos Maat op 7
juli 2018
We hebben deze keer een excursie op
zaterdagmiddag bij Westbroek. Deze excursie heeft
Koos Maat voor ons uitgezocht en begint om ongeveer
17 uur. Er zijn 8 deelnemers. We parkeren bij de
ingang van het Bert Bospad, Kerkdijk 85, 3615 BC.
Wat we gaan doen is een stuk van het Bert Bos-pad
lopen. Het natuurgebied is een vochtig terrein met
veel brede sloten en trilvenen, ontstaan door de
vroegere turfstekers. Het gebied ligt niet ver van de
Loosdrechtse plassen. Bert Bos was een voormalige
boswachter die zich sterk gemaakt heeft voor de
openstelling van dit prachtige natuurgebied.
Het weer is prachtig, 24 graden met zon.
We lopen tussen 2 sloten door, aan de overkant van de sloot zien we de
Slangenwortel
bladeren van slangenwortel (zie foto 1). Langs het
pad groeien allerlei wilde planten o.a. echte valeriaan,
egelboterbloem, wederik, moerasvaren, poelruit en
moerasspirea. In de sloten zien we heel veel
prachtige planten zoals: de zwanenbloem, gele plomp,
grote egelskop, mattenbies, pijptorkruid,
waterdrieblad en melkeppe .
Ook de vogels ontbreken niet, in het water zwemt een
fuut met 2 jonge fuutjes op zijn rug, in het riet zien we
de kleine karekiet en de kneu. Regelmatig vliegt er er
purperreiger en een grote zilvereiger over. Zelfs een
roerdomp wordt gespot. In de lucht horen we de zang
van een veldleeuwerik.
Op de terugweg zwemt er een ringslang in de sloot ( zie foto 2).
Ringslang
In een veengebiedje waar je bijna wegzakt staat ronde zonnedauw (zie foto 3).
Ook vliegt er een rietgors met een rups in zijn bek
naar zijn nest.
Simon fotografeert ook nog een rups van een
distelvlinder ( foto 4)
Al met al een mooie excursie in een prachtig gebied
met veel vogels en planten, Koos bedankt.
De prachtige foto’s zijn gemaakt door Simon Bakker.
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Dit zijn de planten en de vogels die we gezien of gehoord hebben
Planten, za 7 juli
akkerkool
biezenknoppen
bitterzoet
dauwnetel
echte valeriaan
egelboterbloem
engels raaigras
gele plomp
gestreepte witbol
gewone wederik
grote egelskop
grote weegbree
harig wilgenroosje
kale jonker
kattestaart
kompassla
koninginnekruid
kruipende
boterbloem
kruldistel
krulzuring
lisdodde
mattenbies
melkeppe
BdG

Planten, za 7 juli
moerasandoorn
moerasspirea
moerassvaren
moerasvergeetmeniet
pijptorkruid
pitrus
poelruit
reukgras
rietgras
rolklaver
ronde zonnedauw
schijfkamille
slangenwortel
timotee gras
vogelwikke
walstro (4 bl)
waterdrieblad
waternavel

Vogels, 7 juli
aalscholver
blauwe reiger
boerenzwaluw
buizerd
ekster
fuut
gierzwaluw
grauwe gans
grote bonte specht
grote zilverreiger
houtduif
huismus
kauw
kievit
kl. mantelmeeuw
kl. karekiet
kneu
knobbelzwaan

Vogels, 7 juli
meerkoet
merel
Nijlgans
ooievaar
purperreiger
rietgors
roerdomp
roodborst
snor
spreeuw
staartmees
tjif tjaf
veld leeuwerik
vink
visdief
wilde eend
wulp
zwarte kraai

waterweegbree
waterzuring
wilde betram
wolfspoot
zwanenbloem

kuifeend

zwartkop

