Terugblik 2019 Hut Thornspic

Martin van der Kruijk

Mona vd Haar

Joop vd Ouweland

De zomer was weer zonnig en weer droog…..

Renske Breur

Het weer is vaak bepalend
of je dag een succes wordt
of niet. Deze zomer kenmerkte zich wederom als
zonnig én droog, dus dat
heeft wat betreft fotograferen niet tegengewerkt.

Wél was daardoor de tuin
veel droger en bleef de
bloemenweelde weer wat
achter bij eerdere jaren.
Dát had weer gevolg voor
bepaalde soorten zoals de
Putter, die zich helaas veel

minder liet zien.
Ook dit jaar zal er weer één
– en twee - jarig bloemenzaad gezaaid worden om de
vogeltuin weer mooi in
kleur te zetten.

Resultaten
Rini Lamboo

Arjan van Dijk

Fred Horst

De hut is in 2019 goed bezocht en de resultaten waren waren daar ook naar.
Veel reguliere vogels zoals
de huismussen, de mezen
en vinken, groenlingen,
kauwen, kraaien, eksters en
uiteraard de holeduiven
lieten zich regelmatig en
soms in grote getalen zien.
Maar gelukkig werd ook de
heggenmus, het winterkoninkje en het roodborstje
regelmatig gezien.
De Sperwers (man, vrouw
en later een jong) deden
ook dit jaar de vogeltuin
weer zeer regelmatig aan. .
Ook dit jaar hadden we als
regelmatige bezoek van de
Groene specht (m+v en
een jong)
De Middelste Bonte Specht
is dit jaar helaas niet gezien.

Martin van der Kruijk

De als ongewenste verklaarde kat van de buren
hebben we redelijk goed
buiten de tuin weten te
behouden m.b.v. milieuvriendelijke kattenverjagers.
Naast de genoemde soorten als vaste bezoekers
hebben we ook nog wat
passanten of wat minder
frequente soorten op bezoek gehad.
Denk daarbij aan de putter,
de witte kwikstaart, de grote gele kwikstaart, de sijs en
een barmsijs, de kuifmees
en enkele goudhaantjes.
De steenuiltjes zijn dagelijkse gast in de nacht maar
hebben zich nog niet voor
de hut laten fotograferen.
Ik hoop dat ze de steenuilenkast die ik in het zicht
van de hut heb opgehangen
gaan gebruiken zodat we

ook die mooi kunnen fotograferen.
Daarnaast hebben we veel
moeite gedaan om de eekhoorns naar de hut te lokken. Ze zijn inmiddels dagelijkse gast in de achtertuin waar ze walnoten kunnen vinden. Stapje voor
stapje komen ze dichterbij
de vijver. Deze week (eind
dec) hebben ze de walnoten bij de vijver gevonden.
Nu de foto’s nog….;-)
Laten we hopen dat ook
2020 weer mooie verrassingen voor ons in petto
heeft.

Sietse Los

