
Réserve Ornitologique du Teich.



04-03-201 9. Réserve natural Ornitologique du Teich.
1 2:47 kopen we kaartjes voor het Réserve Natural en lopen
naar binnen. net als de vorige keer zit er in het slootje
rechts na de ingang een Europese waterschildpad op een
tak. We wil len deze keer de route tegenovergesteld lopen,
dus beginnen bij uitki jk no 20 i.p.v. no 1 .

LB: Europese waterschildpad, Emys orbicularis.
RB: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
LB: Blad van een waterlelie.
MM, RM: De pas tussen 20 en 19 in.
LO: Slanke sleutelbloem, Primula elatior.
RO: Narcis.

Volgende pagina: We lopen van hoog naar laag.





Op die eerste no 20 plassen is niet veel te zien.
Op de plas l inks van het pad verderop wel: Daar zien we
Wintertal ingen, Wilde eenden en een Waterhoen. In de
bomen onderweg zien we Pimpelmeesjes.

LB: Plas ten westen van hut 20.
LM: Waterhoen, Gallinula chloropus.
MM: Wintertaling, Anas Crecca.
RM, RO: Pimpelmees, Parus caeruleus.
LO: Wilde eend, Anas platyrhynchos.



Ook plas bij no1 9 levert niets op en wij beginnen al te
denken dit wordt niets! Tineke loopt ook bij no1 8 vri j vlot
door. Ze is nog niet weg of er komen 2 lepelaars net voor
mijn neus langs lopen.

LB, RB: Grote zilverreiger, Casmerodius albus.
M, O: Lepelaar, Platalea leucorodia.



B: Wintertaling, Anas crecca.
RO: Plas no 19.
LO: Slobeend, Anas clypeata.



Bij hut no 1 7 zit aardig wat volk heel sti l te ki jken. Er is dan
ook aardig wat te zien. Tot ik mijn verrekijker laat val len.
Boem en vri jwel al le vogels gaan op de vleugels! Ik sta er
een beetje appelig bi j te ki jken.

LB: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
RB: Wilde eend, Anas platyrhynchos,

Zwarte wouw, Milvus migrans.
LM (Uitkijk no 17): Grauwe gans, Anser anser,

Lepelaar, Lepelaar, Platalea leucorodia.
RM: Zwarte wouw, Milvus migrans.
LO: Knobbelzwaan, Cygnus olor.
MO: Grauwe gans, Anser anser.
RO: Pijlstaart, Anas acuta.



Gelukkig vlucht die hele hap naar de voor ons volgende
plassen. daar zien we weer genoeg.

LB, RB: Zwarte wouw, Milvus migrans.
LO: Uitkijk no16.
RM, RO: Pijlstaart, Anas acuta.



Op het grasveld bij no1 3 komt een dikke Beverrat voorbij
gewandeld. Wanneer ik daar rechts de bocht om ga, plonst
er een schildpad in het water en gaat er in een razende
vaart van door. Die is duidel i jk in zi jn element.

LB: Aalscholver, Phlacrocorax carbo. (Uitkijk 12)
LB: Schapen.
MM, RM: Beverrat, Myocastor coypus.
LO, MO: Meerkoet, Fulica atra. (Uitkijk no 15)
RO: Dodaars, Tachybaptus ruficollis.



De plassen aan de noordkant van de route leveren veel
steltvogels op, die netjes gesorteerd bij elkaar staat. Elke
soort hun eigen plekje.

LB: Bassin d'Arcachon.
RB: Zicht noordwaarts vanaf toren boven uitkijk no 9.
LM: Tureluur, Tringa totanus. (ten noorden uitkijk 9),

Wulp, Numenius arquata.
LO, MO: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
RM, RO: Tureluur, Tringa totanus.



LB, RB: Uitkijk no9.
RB: Wulp, Numenius arquata.
LM: Tureluur, Tringa totanus.
RM: Sleedoorn, Prunus spinosa.
LO: Bergeend, Tadorna tadorna.
MO: Fuut, Podiceps cristatus.
RO: Gaspeldoorn, Ulex europaeus.



Opeens komt een gigantisch grote "wolk" vogels boven ons
door vl iegen,

B, M: Grutto, Limosa limosa.
RO + volgende pagina
: Een enorm grote vlucht steltlopers komt binnen vliegen.





Ze bli jven even boven die plas
rondcirkelen.



En landen dan op dat
deel van die plas, die
net onder water staat.

B: Bonte strandloper,
Calidri alpina,
Bontbekplevier,
Charadrius hiaticula.

LM: Zicht vanafhut no5.
RM: Watersnip,

Gallinago gallinago.
LO, MO:
Grote zilverreiger,
Casmerodius albus.
RB: Blauwe reiger,

Ardea cinerea.



We passeren uitzicht no1 en komen iets verder naar het
oosten (in de richting van de uitgang) bij een uitzichttoren,
die mooi zicht over de omgeving geeft. De schildpad bij de
uitgang is intussen een kwartslag gedraaid op zijn
boomstam in het water. Wij lopen naar de camper terug.

B, O: Zicht vanafde toren.
LO: Waterpieper, Anthus spinoletta.
RO: Europese waterschildpad, Emys orbicularis.




