
Stinzenplantenexcursie bij Kasteel Neerijnen op 25 mrt 2018 met
Jules Klees

Vandaag gaan we naar Kasteel Neerijnen, met 11 personen.
We gaan op zoek naar stinzenplanten rond het  rond het
kasteel.

We beginnen op de binnenplaats van het kasteel, het is het
gemeentehuis van Neerijnen. Hoog in een boom zit een
paartje nijlganzen. Daarna lopen we het kasteel aan de
buitenkant van de gracht rond. Het valt ons op dat er veel
vogels hun liedje zingen. We horen of zien de koolmees,
pimpelmees, merel, groene specht, zanglijster, kauwen, en de
winterkoning. We horen hier ook, dit jaar voor ons de eerste
keer, de tjif tjaf . 

We komen vandaag voor de stinzenplanten. De sneeuwklokjes zijn bijna uitgebloeid, maar de 
krokussen, winterakonieten en narcissen bloeien volop. Jules wijst ons op
de bosroos, nog een kale stengel met doornen.  Overal zien we kraailook
stengels omhoog komen. De eerste  speenkruid bloemetjes
zijn te zien en hier en daar staat gevlekt longkruid in bloei. Na
de kou van de afgelopen dagen is het vandaag prachtig
zonnig weer en het eerste maarts viooltje staat in bloei. Op
een zonnig plekje zien we en groep bosanemonen in bloei.
Voor de voorjaarshelmbloem en de bostulp is het nog te
vroeg. De winterakonieten zijn op een enkele na  bijna
uitgebloeit.
Het klein hoefblad bloeit mooi geel , we zien vandaag ook
Japans hoef blad en wit hoefblad in bloei.

Na de rondwandeling gaan we naar de tuin van het kasteel.
Hier staan heel veel planten en struiken en in een hoek en
aantal fruitbomen. In de borders zien we een aantal soorten
helleborissen, zoals stinkend nieskruid, de wrangwortel en de
kerstroos. Ook de schijnhazelaar staat in bloei.

Als laatste lopen we naar de dijk langs de Waal en kijken in
de uiterwaard. Langs de zuidhelling van de dijk bloeit o.a. de
paarse dovenetel, de gewone ereprijs en raapzaad ( bloemen
boven de knoppen uitstekend).

in de plas zwemmen grauwe ganzen, kuifeenden, krakeenden
en meerkoeten. Aan de overkant van de plas staan een hele
groep knotwilgen die de afgelopen winter geknot zijn. We
lopen langs de dijk naar Kasteel Waardenburg en via het bos
weer terug naar de parkeerplaats bij het Kasteel. Het is een
mooie excursiegeweest met prachtig weer, Jules bedankt.

Dit zijn de vogels en plantendie we gezien of gehoord hebben 

Vogels: krakeend Vlinders: Planten: Planten:
blauwe reiger kuifeend citroen vlinder bosanemoon maarts viooltje
boomkruiper merel dagpauwoog bos aardbei narcis
buizerd nijlgans bosros paarse 

dovenetel
ekster ooievaar Canadese  

populier
rozemarijn

fazant pimpelmees crocus schijnhazelaar
fuut putter Paddenstoel: gevlekt 

longkruid
scilla siberica

gaai roek witte bulzwam gewone ereprijs speenkruid
Gr. bonte spreeuw Japans hoefblad viburnum corlesi

Klein Hoefblad 

Knotwilgen vanaf de dijk

Winter Akoniet



specht
grauwe gans tjif tjaf klein hoefblad winter akoniet
groene specht tukse tortel kraailook wit hoefblad
groenling vink
heggemus waterhoen
houtduif wilde eend
kauw zanglijster
koolmees zwarte kraai
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