Mergusledenfeest zondag 11 september 2011
Bustrip naar de natuurgebieden Harchies en Bonsecours
Na een opnieuw fantastisch vogelwerkjaar trokken we er met exact 59 mergusleden
op uit voor een welverdiende familieuitstap naar de moerassen van Harchies en het
natuurpark van Bonsecours.
De bus zou stipt om 8 uur vertrekken, althans dat was de bedoeling, maar dankzij
de laattijdige aankomst van de familie Cornelis deden we er dan maar vijf minuutjes
bij om richting Wallonië te rijden.
Eénmaal we de E403 opgereden waren nam onze voorzitter Frank de micro ter hand
om in het kort het dagprogramma uit de doeken te doen. Als we hem mogen geloven,
en dat doen we onverwijld, belooft het zowel een natuurlijke als culinaire
uitspatting te worden. En of dat we het met z'n allen zagen zitten!
De busrit naar het natuurgebied van Harchies verliep vlekkeloos en omstreeks half
tien konden we ons al opmaken voor onze eerste natuurwandeling. Onder de
verwelkoming van een waterzonnetje trok iedereen het gepaste schoeisel aan,
werden de verrekijkers en telescopen in gereedheid gebracht en werd er allereerst
verzamelen geblazen voor de voorziene groepsfoto.

De onvermijdelijke groepsfoto (foto M.V.)

Ondertussen werden de eerste waarnemingen gedaan. Boeren- en huiszwaluwen
waren al duidelijk naar het zuiden aan het trekken. Dominique (Verbelen) deed de
voortplanting van de bruine kikker uit de doeken nadat enkele piepjonge mergussers
er enkele juveniele exemplaren van tussen het gras geplukt hadden. Ook
paddestoelenspecialist Jef (de Kempe) voelde zich al heel vlug in zijn nopjes want in
geen tijd wist hij de eerste aanwezige paddenstoelen aan de geïnteresseerden voor
te stellen: Radijsvaalhoed, Weidekringzwam en de gewone Fopzwam konden al
meteen op heel wat belangstelling rekenen.

Determinatie van paddenstoelen (foto M.N.)

Ondertussen waren de plaatselijke Vlaamstalige gidsen Walter Vandermeulen en
Godfried Merlevede aangekomen. Met heel veel aandacht luisterden we naar de
voorgeschiedenis van het natuurgebied van Harchies, het belang van de drie
aanwezige vijvers en het 550 ha grote gebied voor tal van rietvogels. Nadat de
bonte bende Mergussers in twee groepen verdeeld was trokken we dan maar op pad.
Wat volgt is een opsomming per soortengroep van de voornaamste waarnemingen
tijdens de voormiddag. Dit toont nog maar eens aan dat onze vogelwerkgroep over
heel wat all-roundspecialisten beschikt, maar ook dat zal u waarschijnlijk niet
vreemd in de oren klinken is.

Een en al aandacht voor onze Vlaamse gidsen (foto P.T.)

Het natuurgebied van Harchies (foto M.V.)

Vogels:

Tjiftjaf, Aalscholver, Kokmeeuw, Wilde eend, Kleine zilverreiger (5), Bruine
kiekendief (1 mannetje), Grote bonte specht, Fazant, Zwarte kraai, Pimpelmees,
Krakeend, Staartmees, Cettiszanger, Boomvalk (2), Meerkoet, Grote zilverreiger,
Knobbelzwaan, Torenvalk, Ijsvogel, Matkop, Zwartkop, Houtduif, Koereiger (7),
Blauwe reiger, Groene specht, Rietgors, Gaai, Ekster, Slobeend, Tafeleend,
Dodaars, Grote Canadese gans, Buizerd (1), Sperwer (1), Geoorde fuut (4), Putter
(3), Patrijs en Fuut.

Torenvalk (foto R.S.)

Koereigers in zicht (Foto P.T.)

Dagvlinders:

Atalanta, Bont zandoogje.

Juffers:
Houtpantserjuffer.
Planten:
Muurpeper, Moesdistel, Bosmuur, Dagkoekoeksbloem, Hop, Bosrank, Vlasbekje,
Grote kaardebol, Kruidvlier, Ijzerhard, Viltige ganzerik, Kruipende ganzerik.

Paddenstoelen:

Reuzenbovist, Kleine champignon, Gele knolamaniet, Kleine aardappelbovist,
Krulzoom, scherpe Kamrussula, Kaneelkleurige melkzwam, Populierenmelkzwam, een
soort Fluweelboleet, Dooiergele mestzwam, Parelstuifzwam, Berkenboleet,
Afgeplatte stuifzwam, verblekende Russula, Zwartwordende wasplaat (grote vorm),
Bleke harpoenzwam, Grote stinkzwam, echte Tonderzwam, Dwergfranjehoed,
gewone Beurszwam, Zwerminktzwam, Populierenridderzwam, smakelijke Russula,

Elfenschermpje, grijze slanke Amaniet, Elzenkrulzoom,
Langsteelfranjehoed, Rosse populierenboleet, Panteramaniet.

Akkerchampignon,

Panteramaniet (foto M.V.)

Vergezeld van de eerste regendruppels trokken we na onze eerste uitgebreide
wandeling richting L'Auberge de Préau waar ons een zeer lekker feestmaal heel
vlotjes werd opgediend.
De Kir-Royal met aperitiefhapjes, het snoepdoosje van zalm en kaas uit de regio, de
Parelhoenfilet besprenkeld met calvados, appeltjes en dauphinépatatjes en de
Soufflé au Grand Manier werd door iedereen fel gesmaakt.
Het laat zich raden dat we door al dat lekkers een beetje vertraging opliepen voor
wat ons namiddagprogramma betrof, maar desondanks hoorde we achteraf niemand
klagen, integendeel. Eerst werden nog twee Kuifmezen aan de waarnemingen
toegevoegd en pas daarna namen we goedgemutst en meer dan voldaan opnieuw
plaats in onze dubbeldekker waarna het richting natuurdomein van Bonsecours ging

waar we nog een groot uur de tijd kregen om een boswandeling te maken. Net als in
de voormiddag werden ook hier enkele prachtige natuurjuweeltjes ontdekt.
Ondanks de korte tijdspanne die ons nog restte slaagden we er toch nog in om een
knap einde te breien aan deze zeer aangename zondag.
Hierbij een overzicht van onze voornaamste waarnemingen in het domein van
Bonsecours:

Vogels:

Boomklever, Glanskop, Goudhaantje, Vink, Koolmees en Houtduif.

Reptielen en amfibieën:
Levendbarende hagedis, Hazelworm, Vuursalamander.

Hazelworm (Foto D.C.)

Levendbarende hagedis (Foto D.C.)

Vuursalamander (foto M.V.)

Libellen:
Paardenbijter

Planten:

Tijmereprijs

Paddenstoelen:

Hazenpootje, sierlijke Franjehoed, zemelig Hazenoor, Bundelcollybia, ruig
Elfenbankje,
Panteramaniet,
Parelstuifzwam,
zwarte
Kluifzwam,
Eikenbladzwammetje, bitterzoete Melkzwam, Roodsteelfluweelboleet, Parelamaniet,
Waaierbuisjeszwam, scherpe Collybia, Elfenschermpje, witte Bultzwam, gele
Aardappelbovist,
Fijnplaatrussula,
Langsteelfranjehoed,
Heksenboleet,
Beukwortelzwam, Molenaar, Kleefsteelmycena, Heksenboter, geel Horentje,
Reuzenzwam, Waaiertje, witte Bultzwam, Heidefopzwam, Kostgangersboleet op
Aardappelbovist, vaal roze Parasolzwam, gezoneerd Elfenbankje, kleine
Berkenrussula, vroeg Eekhoorntjesbrood en Splijthoedhertenzwam.

Kostgangersboleet op Aardappelbovist

(FDC)

Het was even over zessen toen we uiteindelijk met z'n allen moe maar voldaan
opnieuw richting Loppem reden. Voorzitter Frank, duidelijk in zijn nopjes, bedankte
nog eens iedereen en voegde er onmiddellijk aan toe dat er volgend jaar zeker een
derde editie komt van onze familiedag.
Tot slot willen wij als Mergusbestuur iedereen bedanken die zijn steentje bijdroeg
om het slagen van deze toffe dag te verwezenlijken.
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