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Gemuizel  

Op 14 juli fietste 

ik over het 

verharde padje 

op de dijk langs 

de Kagerdijk en 

trof daar een 

dode muis aan 

na een meter 

weer een en 

uiteindelijk 

waren het er 

drie die het 

leven hadden 

gelaten. Voor de 

foto maar even 

bij elkaar gelegd.  

 

Op 18 juli en op 23 juli lag er weer een op nagenoeg op het zelfde stukje van het pad  dan vraagt je af 

wat is de oorzaak heeft u een idee? Weet u over welk soort muis het hier gaat?  

 



 
 

Gierzwaluwen 

Pffffff altijd maar vliegen, zweven, slapen en paren in de lucht behalve je jongen groot brengen dan is 

er even een periode van rust. Daar hebben de Gierzwaluwen dan wel een geschikte plek nodig zoals 

oude pannendaken of spleten en andere holtes waar ze dan zo tussen kunnen schieten. 

 

 Met hun krabbel pootjes verplaatsen ze zich naar b.v. een daklat waar ze een geïmproviseerd nestje 

maken en eitjes leggen. Belangrijk is ook dat als ze naar buiten komen ze zich kunnen laten vallen 

zodat het luchtruim gekozen kan worden om weg te vliegen. Als ze op de grond komen dan komen ze 

niet weg of ze moeten ergens tegen op klimmen om het voorgaande te herhalen. Vaak zien wij ze in 

groepen over de daken scheren waar enkelen hun nest hebben. Het zijn geweldige insectenjagers. 

Als de jongen vliegvlug zijn dan vertrekken die als eerste naar hun overwintering gebied. 

 

Schutkleur 

Het is altijd goed opletten in het veld 

vanwege dat dieren bepaalde schutkleuren 

hebben en op gaan in de natuur zoals ook 

sprinkhanen. Op het blad zat een grote 

groene Sabelsprinkhaan die nauwelijks op 

viel. 

 

 

 

 

 



 
 

Ook de Fazanten 

kunnen er wat 

van, vooral als 

ze over of 

tussen gedroogd 

of verdort gras 

zitten. Als je er 

naar kijkt en ze 

zitten stil dan 

vallen ze niet 

echt op maar 

bewegen ze, ja 

dan ben je bij 

mij de klos en 

dat overleef je 

zeker zoals dit 

nog wel erg 

kleine jonge 

Fazantje.  

 

Vlinders met dicht geklapte vleugels zijn vaak moeilijk op naam te brengen door de leek. Even op een 

kier en dan valt het kwartje. Deze Dagpauwoog zat ook wel net naast een gevaarlijke plek een web 

van de Kruisspin.  

 



 
 

2e leven 

Helaas komt het voor dat een vogel tegen een raam aan vliegt en het niet overleeft zoals deze 

Groene Specht.  

 

 

Het is zonde dat deze in de groene bak zou belanden en daarom werd besloten dhr. Boot uit 

Wieringerwerf te benaderen om deze een tweede leven te geven, alhoewel in opgezette vorm. Dan 

kan de vogel voor educatieve doelen worden gebruikt.  Een hele tijd geleden hadden wij er ook een 

en die kon ik dan gelijk bewonderen in het atelier, het zijn ware kunstwerken.  

 



 
 

Nachtvlinders 

Tijdens het nachtvlinderen werd een Wapendrager aangetrokken door het licht en landde op het 

gras.  

 

Op de volgende foto lijkt het net een stukje hout. 

 

 



 
 

Bij het Voedselbos, dat beheerd wordt door het IVN West-Friesland kwam tijdens mijn pauze deze 

rups aan wandelen op het bankje waar ik zat.  

 

Tijdens werkzaamheden op het Landje van Naber krabbelde deze vlinder omhoog uit het gras.                  

Het is een nachtvlinder en weet u wat voor naam deze heeft gekregen?  

 

 
 
 



 
 

Versiertoer 
 
U kent ze wel de sierlijke Futen die er heel wat voor over hebben om een vrouw te veroveren. 
Deze watervogels zijn veelal te vinden op diverse waterpartijen met riet maar meren schuwen ze ook 
niet.  
Dit stelletje Futen zwom bij het Vooroever achter de kerk van Onderdijk. Het mannetje was op de 
versiertoer en begon te baltsen. Als een vrouwtje hem wel aardig vindt dan komen ze al trappelend 
half het water uit met de borsten tegen elkaar met heen en weer zwenkende koppen. Om meer 
aandacht te krijgen duikt het mannetje dan een prachtige waterplant op die hij aanbiedt als 
huwelijksgeschenk.  
 

 
 
Wat mij verbaasde: deze man haalde een stuk plastic op en bood het haar aan. Maar daar was ze niet 
van gediend en zwom weg, hem verbaasd achterlatend, vermoedelijk zijn verkeerde bril op. 
Wel kunnen we vaststellen wat een troep er in het water achteloos wordt achtergelaten. Duikt hij de 
volgende keer een gouden ring op om haar te versieren? 
 

Blafheet 

U heeft het vast wel gemerkt 

dat wij hebben kunnen 

genieten van het mooie erg 

warme weer. Vogels zaten 

met de snavel open om te 

kunnen koelen. Bij ons was 

het zo warm dat deze kat op 

onze tegels naar de voordeur 

ging liggen omdat die in de 

schaduw van onze bomen en 

struiken niet heet werden. Ik 

heb hem maar met rust 

gelaten.  



 
 

Vogel kijkdag waterberging Twisk           

 

 

Zaterdag 6 augustus a.s. wordt de laatste kijkdag gehouden van het jaar 2022.                                           

Landschap Noord-Holland en de KNNV afd. Hoorn/West-Friesland wil u als bezoeker verwelkomen en 

laten zien wat het werk oplevert aan vogelrijkdom in dit terrein. Nu de zomergasten zich opvetten en 

sommige al vertrokken zijn komen andere vogels binnen die hier dan hun plaats innemen of op 

doortrek zijn. 



 
 

Langs het Marepad staat de info aanhanger van het Landschap waar u gebruik kan maken van de 

opgestelde telescopen. Ook worden hier uw vragen beantwoord door de aanwezige gidsen. Bij goed 

weer staan wij op 10:00 uur gereed tot ongeveer 15:00 uur.  

 

 

 

Mogelijk dat deze onderstaande link een bezoekje waard is. 

https://widgetviewer.photoconnector.net/?widgetId=cbeee515-299c-41b2-bb7e-

5c0f0d42551e&locale=nl-NL&nocache=1658744027145&popup=true 

 

Douwe Greydanus  

  

https://widgetviewer.photoconnector.net/?widgetId=cbeee515-299c-41b2-bb7e-5c0f0d42551e&locale=nl-NL&nocache=1658744027145&popup=true
https://widgetviewer.photoconnector.net/?widgetId=cbeee515-299c-41b2-bb7e-5c0f0d42551e&locale=nl-NL&nocache=1658744027145&popup=true

