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Ligging :
 Sauerland is gelegen in het zuidoosten van de Duitse deelstaat Nordrhein- Westfalen
(NRW). Dit volkrijkste Bundesland is pas ontstaan in augustus 1946 als
administratieve eenheid en komt overeen met het grondgebied waar de toenmalige
Britse militaire bezetting het voor het zeggen had.
Ook zou volgens toeristische bronnen in het oosten ook een klein gedeelte ( o.a.
Korbach ) in de deelstaat Hessen liggen en behoren tot Sauerland.
Lüdenscheid, Soest ( Zoost uitgesproken) enz zijn plaatsen in Sauerland waar de
BSD ( Belgische Strijdkrachten Duitsland) kazernes had en waar sommigen hun '
troep' gedaan hebben. België kreeg de zone van Aachen tot Kassel ter verdediging en
Sauerland is het verste gebied daarvan.
 Sauerland is bijna even groot als de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland.

 Het wordt ingedeeld in 4 districten of kreisen nl
Nordsauerland met Soest


Südsauerland met Olpe
Märkische Kreis met Lüdenscheid
Hochsauerland met Winterberg, ook onze verblijfplaats Meschede ligt daarin
HSK kent iedereen nog van de autonummerplaten ( Hochsauerlandkreis)

Reliëf en hydrografie :
 Sauerland is een streek en geen gebergte volgens mij, nochtans spreekt men in de
literatuur van zowel het laaggebergte Sauerland ( tussen 500- 750 m gemiddeld zoals








de Eifel en de Ardennen) als van het middelgebergte Sauerland ( een gebergte met
een gemiddelde hoogte tussen 750 m en 1500mzoals de Vogezen, Zwarte Woud)
Het ligt alleszins tussen enerzijds de Noord-Duitse Vlakte en de bergen in ZuidDuitsland ( o.a. Bayerische Alpen )
De hoogste berg is de Langenberg ( 843m) op de grens met Hessen ( Olsberg) maar
de 2° en meest bekende berg is de Kahler Asten ( 841 m) bij het wintersportcentrum
Winterberg
Sauerland zou 1755 'bergen ' hebben van boven de 300 m. De echte gebergten zijn
eigenlijk het Rothaargebirge, Homert, Ebbegebirge
Sauerland vormt de waterscheidingskam tussen rivieren die naar de Rijn stromen en
die naar de Weser ( Bremen)
Wij liepen langs de Ruhr. Ontspringt bij Winterberg en mondt na 217 km uit in de
Rijn bij Duisburg. Het voorziet 5 miljoen mensen van drinkbaar water, bovendien
levert het nog waterkracht en koelwater. Het Ruhrgebiet ( conurbatie Duisburg,
Düsseldorf, Essen, Bochum, Dortmund) is een oud steenkool- en staalgebied en heeft
zijn naam ontleend aan dit riviertje. Iedereen kent nog de Kruppfabrieken die de
oorlogswapens maakte voor Hitler .Nu is ThyssenKrupp één van de grootste
technologiegroepen ter wereld.


Geologie en gesteenten :
-

-

Sauerland, Taunus e.a.maken deel uit van het oostelijk deel van het
Rijnleisteenplateau. Het westelijk deel bestaat uit o.a de Ardennen, de Eifel, de
Hünsruck.
Langs weerskanten van de Rijn komt dan ook grotendeels dezelfde tectoniek en
genese
voor . Wie de geologie van ‘onze’ Ardennen nog kent kan best volgen.
Uit het Devoon ( 416-359 milj jaar) dateren de bovenste paleozoïsche lagen in
Sauerland. Tijdens de Hercynische plooiing ( Varistische orogenese nu genoemd)
werden die lagen geplooid en ook gestoord. De jongere Carboonlagen zijn
waarschijnlijk weggeschuurd en niet meer te vinden op de schiervlakte die in het
Perm ( einde Primair = eind Paleozoïcum ) ontstond. In het lager gelegen
Ruhrgebied zijn die sedimenten blijven liggen en daar haalt men nog steeds
steenkool uit de ondergrond. Door de Alpiene plooiing in het Tertiair ( Cenozoïcum)
zijn die oude bergen terug geactiveerd en zijn ook ‘ onze ‘ Ardennen heropgerezen.
In dat Rijnleisteenplateau is ook een verzakking gebeurd ongeveer 25 miljoen jaar
geleden en dat is de Beneden- Rijnslenk. De Boven- Rijnslenk is ouder en die ligt
tussen het Zwarte Woud en de Vogezen. Die eerste slenk is opgevuld met allerlei
sedimenten en daarin bevindt zich ook bruinkool. Je hebt zeker en vast de witte rook
van de Braunkohlebetriebe gezien tussen Aken en Keulen.

 In ons ornithologisch excursiegebied komt hoofdzakelijk leisteen voor. Dit is een
metamorf gesteente dat onder invloed van warmte, tijd en druk uit kleisteen (
schiefer in het Duits) en vroeger nog uit klei ontstaan is. Door die enorme druk zijn in
klei de mineralen ( o.a. mica) zich gaan verplaatsen in plaatjes waardoor dit
gesteente gemakkelijk splijt en bruikbaar is als dakbedekking. Vroeger werden leien
ook als schrijfmateriaal gebruikt, nu is het soms nog aanwezig bij de plaatselijke fruiten groentewinkel. Vermits leisteen uit klei afkomstig is het impermeabel …
De leistenen voor de bouw komen nu uit de Eifel omdat daar de kwaliteit beter is.
 Tot in de helft van vorige eeuw werd er in Sauerland nog aan mijnbouw gedaan.
Lood, zink, koper en zelfs zilver werd er ontgonnen.

Klimaat :
 Sauerland ligt oostelijk en heeft al kenmerken van een continentaal klimaat.
 Het is er in de winter kouder en dat uit zich door veel sneeuwval. Het is dan ook het
grootste skigebied ten N van de Alpen.
 De Atlantische invloed is nog voelbaar want door de overgang van de Duitse
laagvlakte naar de 'bergen' valt hier toch 1500 mm neerslag wat bijna het dubbele is
van Brussel en zoveel als in ‘onze’ Hoge Venen. Door die hoge neerslag zijn er veel
riviertjes ontstaan tussen de bergen en dit heeft geleid tot het verschijnsel waarbij
veel dalen veranderden in meren.
Zum Beispiel : die Hennesee ist ein Stausee.
De kwaliteit van water is heel belangrijk voor de smaak van het bier. Hier in
Sauerland komen de grootste privaatbrouwerijen van Duitsland voor nl Warsteiner,
Veltins, Krombacher enz.

Naam :
 Over de herkomst van het woord Sauerland is geen eensgezindheid en dus te
vergelijken met het Pajottenland ...
 Sauerland komt van het Saksische Südenland of zuidelijk land nl het meest zuidelijk
woongebied van de Saksen destijds. Dat is de meest gangbare uitleg.
 Sauerland zou ook kunnen komen van het Keltische Suir dat zuur en water betekent
nl brongebied ( Surland) met moerassen
 Sauerland kan ook komen van het platdietse Süerland nl moeilijk bewerkbaar land.

In het Oudduits ' De Aarbet was sur, un et is ne suren Dag wiäst. Karel de Grote zei
ooit
wanneer hij dit gebied doorkruiste ' Dies war min ein Suerland.
 Alleszins waren het geen zure mensen ginds, wel is de bodem zuur ( niet
kalkhoudend) en is de landbouwproductie laag. Dat is ook de reden waarom er in
Sauerland weinig abdijen voorkwamen. In Meschede is er wel de moderne
Benediktiner Abtei Köningsmünster maar die werd ( mocht niet ?) nog niet bezocht
door onze vogelaars.

Vegetatie :
 Wo die Baüme versuchen in den Himmel zu wachsen ,
Wo der Morgentau im Glanz der aufgehenden Sonne die Blüten weckt …
… da ist das “Waldhaus Föckinghausen” ganz nah. ( 520m Höhe, in idyllischer
Alleinlage)

 Oorspronkelijk kwam ook in het Sauerland het beukenbos voor. Restanten zijn hier
en daar nog zichtbaar. Het naaldwoud brengt sneller geld op en dus werd sinds de
20° E gekozen voor de hier inheemse fijnspar
( Rotfichte of Picea abies ). De
vele jonge aanplantingen zijn bestemd voor kerstbomen ( Tannenbaum). Moeten wij
die ook aanplanten bij ons om de geelgors terug te krijgen ? Vroeger werden deze
sparren gebruikt in de mijnbouw. Nu ligt dit onder de benaming van vurenhout in de
Gamma.
 Bij kaalkap zie je toch dat er soms geen sparren méér worden aangeplant maar dat
allerlei inheems loofhout zijn gang mag gaan.
 In de rapte werd volgende flora in mijn notaboekje genoteerd :
Trosvlier, grootbloemig muur, Robertskruid, zenegroen, liggend walstro, boswederik,
avondkoekoeksbloem ( of bastaard), oranje havikskruid, adderwortel,
vrouwenmantel, bospinksterbloem, valse salie, grote ereprijs, witte rapunsel, groot
springzaad en … iedereen mag verder aanvullen.

Vlinders : onvolledig
-

Massaal kleine vos, grote vos, boterbloempje, atalanta, citroentje, bosblauwtje ( ?),
geaderd witje, groot koolwitje, boswitje(?)

Zoogdieren

-

Haas, ree

Kevers : prachtkever ? ,

Besluit : wandelaars, mountainbikers, watersporters, skiërs, langlaufers en ook vogelaars
komen aan hun trekken in Sauerland. Daarom is dit het recreatiegebied voor de vermoeide
Ruhrbewoners en de aangrenzende Nederlanders. Slechts 3% van de toeristen zijn Belgen.

Iedereen zag de optocht van muziekmaatschappijen en sommigen stonden zondags in de
file…
Elk dorp bezit nog minstens 1 schutterij. Het jaarlijks schuttersfeest ( Schützenfeste) is het
belangrijkste ‘ Fest’in Sauerland. Dit bestaat uit o.a. een optocht met
muziekmaatschappijen, een schietwedstrijd en … het drinken van veel bier. Ooit vormden de
schutters, zoals bij ons, de burgerwacht.

Verslag : Donderdag 2 juni 2011 (Hans)
Op 2 juni 2011 begaven 17 enthousiaste vogelaars (m/v) zich onder een stralende zon op
weg naar Meschede, een dorpje in het Duitse Sauerland, op 340 km van het thuisfront. Ze
namen hun intrek in het viersterren Welcome Hotel met zicht op de Hennesee.
De verwachtingen waren hooggespannen: sommigen droomden luidop een slangenarend te
zien, anderen hoopten op baardmannetjes, nog anderen dachten eerder aan wielewalen.
Een simpele ziel had het alleen maar over goudvinken. Een verliefd koppel merkte reeds
onderweg een zwarte ooievaar op. Als daar maar over 9 maanden geen negerke uit
voortkomt.
In de vroege namiddag waren de meesten ter plaatse, de ene al wat eerder dan de andere,
afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in de wagen. Hoe groter de GPS, hoe later het
aankomstuur. Er was een uitzondering. De ouderdomsdeken van het gezelschap (en zij die
met hem meereden) liet niet van zich horen. Naarmate de uren vorderden nam de
bezorgdheid omtrent de verloren vader steeds grotere proporties aan. De Feuerwehr, de
Bundesliga, ChildFocus en de Rote Armee Fraktion werden gealarmeerd, evenwel zonder
resultaat. Uiteindelijk kwam het nietsvermoedende gezelschap toch rond 18.00h aan op de
plaats van afspraak. Kennelijk hadden ze reeds een flinke wandeling gemaakt in

F***inghausen, een idyllisch oord vlakbij Meschede gelegen, waar ze naar verluidt waren
gaan v*gelen. We zouden er later tijdens ons verblijf allen nog vol verwachting naartoe gaan.
Figuur 1. Een lokale schone valt om van verbazing bij het aanschouwen van een goudvink.

Bron: Jaak Weytjens, veearts en vogelaar uit Tisselt.
De eerste dag werden 49 vogelsoorten gespot. De meest opmerkelijke waren de zwarte
ooievaar, de zwarte en rode wouwen, zwarte sternen boven de Hennesee, talrijke
kramsvogels, braamsluipers en europese kanaries. Naar verluidt was er ook sprake van
goudvinken (Figuur 1), doch hogergenoemde simpele ziel – niet gehinderd door enige kennis
ter zake - werd deskundig in het ongewisse gelaten.

Verslag : Vrijdag 3 juni 2011 (Luc)
Vrijdag 3/06/2011 – Duitsland – Meschede- Hennesee
Voor we aan de wandeling begonnen waren er reeds een aantal vroege ochtend
waarnemingen gedaan vanop de kamers waaronder goudvink, barmsijs (grote of kleine !),
braamsluiper, kramsvogel, fuut, meerkoet en aalscholver.
Na een copieus ontbijt vertrokken we richting Hennesee. We waren de tuin nog niet uit of de
braamsluiper liet zich al horen, met daarna boven hem in de rode beuk een grauwe vliegenvanger die zich uitgebreid liet keuren.
Vervolgens ging het richting stuwdam waar de oeverzwaluwen, huiszwaluwen en
boerenzwaluwen onze aandacht vroegen.
Langs de oevers van de Hennesee viel het op dat er weinig begroeing was en ook rietkragen
ontbraken door de stenige ondergrond.
In het bos gedeelte langs het meer hoorden we de fluiters en glanskopmezen zingen. Door
de open pleken zagen we de rode wouw en havik met prooi voorbijvliegen ( of was het
vrouwtje sperwer ?).

Buiten vogels viel ook de aanwezigheid op van talrijke vlinders waaronder veel kleine vos,
een argusvlinder en een bruin blauwtje. Van de libellen zagen we een wijfje bosbeekjuffer en
verder nog een groot aantal oprollers op de weg. Dit zijn diertjes die lijken op pissebedden
maar ze zijn zwart ipv grijs en bij de minste aanraking rollen ze zich op tot een bolletje.
Iets verder werd de mooie goudglanzende loopkever uitgebreid gefotografeerd.

Na het bosgedeelte stapten we weg van het meer richting Vellinghausen.
Dit was een open biotoop met weiden en houtkanten waar we onze eerste grauwe klauwier
op de weideafsluiting zagen en wat verder de zingende geelgors hoorden. In het zicht van de
eerste huizen vloog een appelvink naar het bos en wat verder klingelde de europse kanarie
nadat een torenvalk een schuurtje in en uit vloog om zich vervolgens naast de zonnepanelen
op te warmen in de zon.
Aangekomen op een idylisch binnenkoertje aan de Xaver’s ranch stonden de houten
massieve terrasbanken ons op te wachten en dachten de meesten onmiddellijk aan een
grosses weisbier en een kleine of uitgebreide snack naargelang de energiebehoefte.
We lieten het ons smaken en de huiszwaluwen kwetterden van in hun nest mee met de
luidruchtige bende.

Na het eten ging het richting hotel (dat dachten de meesten toch) en de ringmussen en
putters wuifden ons uit. Kneutjes lieten zich horen en vlogen voor ons op. Na een splitsing
en 2 goudvinken en boompieper sloegen we rechts af naar een sparrenaaplant waar de
kneus en geelgorzen ons opwachten, maar twee reeën zagen de lopen van de telescopen en
maakten zich uit de voeten voor het geweld. Nadat de voorlopers een wespendief en rode
wouw gezien hadden konden achterblijvers een boompieper spotten en fotograferen.
Ondertussen kregen de meesten het door dat we wat afgedwaald waren en nam Frans de
kaart eens degelijk ter hand en bracht ons na een fikse wandeling langs een beekvalleitje
terug op het goede pad richting stuwdam waar aan de laatste huizen van het dorp een
zeldzaam plantje stond, de witte rapunzel.

Na een ijskreempken van Carlos op de dam arriveerden we op de binnenkoer van het hotel
waar, nadat Rene uitstel gaan vragen was voor het avondeten, het lage vochtgehalte (na
een tocht van 15 km) op peil werd gebracht

Verslag : zaterdag 4 juni (Hilde)
Een wekker? Niet echt nodig hier.
Gisteren werd ik gewekt door een Braamsluiper en een Oeverzwaluw en vandaag is het een
koor van allerlei vogels.
Het is niet makkelijk om uit dit toch wel super comfortabele bed te komen maar er staat ons
weer een dag vol moois te wachten en dat is een goede reden om recht te springen. Nou ja,
springen…..
Om 8 u ontmoeten we elkaar aan het ontbijt en ook dit maal ontbreekt het niet aan
onderwerpen om enkele geanimeerde gesprekken uit te lokken.
De auto staat sinds onze aankomst op stal maar vandaag zoeken we het iets verder en rijden
we Rond 09u30 naar Föckinghausen.
Niet voordat we de Hennesee eens vanuit een andere hoek bekeken hebben  dan maar
rechtsomkeer gemaakt, dit maal in de goede richting.
Aangekomen worden we verwelkomd door zingende Europese Kanaries en …Barmsijs.
Maar welke?…
Ik herinner mij dat er in 2005 een Barmsijsinvasie in Vlaanderen was en er op de mailing list
van Natuurstudiegroep-Dijleland ongekende discussies oplaaiden of het nu Grote of Kleine
Barmsijzen betrof.

In Natuur.oriolus verscheen later een artikel daaromtrent.
http://biodivenquete.natuurpunt.be/telmee/downloads/Oriolus_2007_73_4_Invasie_Barms
ijzen_2005.pdf
en op onderstaande site vond ik toen “enkele” bemerkingen bij determinatie van barmsijzen
in het algemeen
http://www.bahc.be/documenten/Determinatietabel%20voor%20Barmsijzen.pdf
Wie de moed heeft om dit te lezen zal begrijpen dat het niet eenvoudig is.
Wordt vervolgd ……..

Een Zwarte Roodstaart zit op een paaltje in de weide, we moeten ons losmaken van de
parking want een prachtige wandeling staat ons te wachten.
We begeven ons op pad en worden de hele tijd vergezeld van Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf,
Winterkoning, Merel, Vink, Zwarte Mees en noem maar op.
Opvallend weinig Spechten op onze tochten, maar hier in het bos zien we wel sporen van de
Zwarte Specht, hij heeft er hier en daar duchtig op los gehakt, soms wild, soms
gestruktureerder.
We horen ook Vuurgoudhaantje en er wordt aandachtig geluisterd om het verschil te horen
tussen goud- en Vuurgoudhaantje.

Deze laatste zingt een strofe, die bestaat uit slechts één element dat acht tot veertien maal
wordt herhaald en blijft daarbij op één toonhoogte of stijgt licht en wordt haastig gezongen.
De Goudhaan heeft een motiefje van drie elementen dat eindigt op een rollertje, soms
aangevuld met vloeiende fluittoontjes. Zijn liedje danst als het ware.
Luc verdwijnt in the bushes en kan nog net een foto maken van een nachtvlinder
Na determinatie blijkt het om een Vals Witje te gaan, een dagactieve nachtvlinder.

Hier en daar zijn er open plekken in het bos en van daaruit zijn Boeren- en Gierzwaluwen
dan ook makkelijk te spotten tegen de blauwe lucht.
We horen Glanskop roepen, het is niet makkelijk om in deze tijd van het jaar die
Mezenroepjes uit elkaar te houden, nu er ook nog jongen zijn, piept het langs alle kanten.
Het gekrijs van een Gaai galmt door het bos en we hopen natuurlijk allen stiekem op een
Notenkraker, maar het zal bij hopen blijven.
Niet getreurd, 3 Buizerds zorgen voor spektakel, we denken aan balts maar al gauw wordt er
geroepen dat er maar 2 Buizerds zijn en de derde een Wespendief is.
Het wordt turen want zeer snel schroeven ze hoog de lucht in.
Wij daarentegen, dalen, en ineens komen we aan de rand van het bos en ontplooit zich een
prachtig landschap.
Een paar deelnemers maken snel gebruik van een bankje om de omgeving af te speuren (of
is het om wat uit te rusten?)

Ik doe hetzelfde met mijn telescoop maar krijg ineens tussen de graanstengels, toch wel 2
eigenaardige exemplaren in mijn vizier.
Ik kan de verleiding niet weerstaan…..

En vraag mij af “ Wie kijkt naar Wie”

Zelfs nu kan ik een lach niet onderdrukken

Beneden aangekomen, hebben mensen blijkbaar een interessant stukje gevonden.
We horen en zien er Putters, Kneu, Grote Lijster, Vuurgoudhaantje, Barmsijs, Witte Kwik,
Geelgors, Roodborst, Zwartkop en tussen de Gierzwaluwen, een Boomvalk.
De laatste dagen zijn we omringd geweest door fladderende Kleine vossen en ook hier weer
blijken er ontzettend veel te zien.
Is dat niet heerlijk?
We vervolgen onze weg en in de verte krijgt Patrick 2 Grauwe Klauwieren in beeld.

Jacques, wie anders?  ziet 3 reeën, waarvan 2 bokken. Ze zijn prachtig op kleur.
Zo zijn we ook dichter bij het territorium van de Klauwieren geraakt en spotten we ook nog 2
vrouwtjes.

Een Geelgors verblijdt ons met zijn lied, niet dat er nog veel verblijdt moet worden.

De locatie voor ons middagmaal is fantastisch.
Dit hotel, dat eigenlijk voorbestemd was het onze te worden, was spijtig genoeg volzet.
Maar wij hebben wel tijdens onze vakantie uitgebreid gebruik gemaakt van hun faciliteiten.
In de prachtige tuin werden gauw wat verbeteringswerken uitgevoerd.
Tafels en stoelen werden verschoven om gezellig bij elkaar te kunnen zitten en gezellig was
het.
Iedereen haalde zijn beste Duits boven om toch een beetje een idee te krijgen van wat er op
ons bord zou verschijnen, dit samen met een koor van Fitis, Vink, Zwarte Roodstaart,
Europese Kanarie, Pimpelmees en Barmsijs.
We zitten lekker in de schaduw van de vele bomen en ineens spot Jean-Pierre een Buizerd
en in de verte, 2 grote, wegglijdende vogels, vermoedelijk Zwarte Ooievaars en ineens
blijken die bomen lelijk in de weg te staan.

De lokale bierTJES hebben veel succes, als dat maar goed komt.

En het komt goed, als dessert een ijskoffie en…. Een Rode Wouw.

We rijden naar een andere locatie en dalen de steile weg weer af.
Ineens zien we 2 jonge ree-kalfjes op straat.
René, die als eerste rijdt, stopt ogenblikkelijk om ze rustig te laten oversteken maar dan
komt uit tegenovergestelde richting, geheel onverwacht en met grote snelheid, een motor
aangereden.
Hij kan de reeën nog net ontwijken maar de beestjes zijn zo in paniek dat er eentje valt.
Het diertje weet zich echter snel te herpakken en ze verdwijnen met hun beidjes het bos in.
We rijden stapvoets en een paar meter verder vervolgt de reegeit haar kleintjes en allemaal
overtuigd dat het gezinnetjes snel zal herenigd zijn, rijden we gerustgesteld verder.

We parkeren de wagens aan het Hotel Schloß in Gevelinghausen
Onderweg zien we Witte Kwikstaart en 2 jonge Zwarte Roodstaarten die gevoed worden
door hun ouders.
Gierzwaluwen gieren boven onze hoofden. We klimmen en klimmen en het landschap
wordt steeds mooier en de wangen roder.
Zonnecrème gaat van hand tot hand.

Boven op de berg, treffen we een openlucht kapelletje aan met een mooi tafereeltje van
Jozef en Maria

Beneden komen we aan de Elpe, blijkbaar heeft dit bosriviertje ook last van de droogte, veel
water vloeit er niet door, wel een mooi plekje. We lopen het bospad in en Monica speurt
tevergeefs naar Waterspreeuw. We horen Boomklever, Glanskop, Zwarte Mees, Spreeuw,
Winterkoning, Fitis.
Patrick bewondert, tot verwondering van Patricia, Gaaien, en merkt dat ze worden
weggejaagd door 2 kleine vogels. Bij nader inzien blijken het Grauwe Vliegenvangers te zijn.
We horen de laatste dagen meer Zanglijsters dan Merels een Zwarte Mees zingt er duchtig
op los.
Jonge Bonte Spechten bedelen naar voedsel maar we kunnen ze niet vinden al zitten ze
dichtbij.
Ik hoor in de verte regelmatig het laaste stroofje van de Geelgors en begin een beetje aan
mijn gezond verstand te twijfelen, wanneer ik dit uitspreek kan Chris mij bevestigen dat hij
even terug heel goed Geelgors heeft horen zingen.

Je weet maar nooit, gisteren op het einde van de wandeling zag iemand een bloombauwtje,
vandaag groeiden er al bomen aan de bladeren en later ontdekt iemand een nieuwe soort,
een mimpelpeesje. Je kan die gasten niet vertrouwen.
Roodborst, nogmaals Zwarte Mees, Tjiftjaf, Boomklever, Heggenmus, Koolmees, Fitis.
We steken de baan over en horen Fluiter, Zwartkop, Vink en zien 2 Grauwe Vliegenvangers.
Niet echt hun biotoop en iemand merkt op dat ze misschien nèt als wij wat verkoeling
zoeken.
Even later komen we uit op een boomgaard en wordt het mysterie van de Vliegenvangers
opgelost. We komen terug uit aan het hotel met een prachtige tuin.
We horen en zien Roodborst, Zwarte kraai, Zanglijster Tjiftjaf en nogmaals Grauwe
vliegenvanger.

Op de terugweg kruisen we de optocht van het Schuttersfeest.
Schutterijen ontstonden in het begin van de 14e eeuw. Ze verdedigden stadswallen
tegen invallers.
Schutterijen beschermden landgoed en kerk. De eerste schutterijen vind je in het
toenmalige
Vlaanderen en Brabant. Later vind je ook schutterijen in Zeeland, Gelderland en zelfs in
Duitsland tot
aan Frankrijk, Oostenrijk, het noorden van Italië en Polen.
In het begin waren het kruis- en handboogschutterijen. Door de ontwikkeling van de
vuurwapentechniek vind je, in het begin van de 16e eeuw, de eerste
geweerschutterijen.
De schutterij of het schuttersgilde was in vroegere tijden een soort burgerwacht,
opgericht in de
Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te
handhaven bij
oproer of brand. Ze waren meestal gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten:
de handboog,
de voetboog of het geweer en naar hun wijk. Hun oefenterreinen, ook de doelen
genoemd, hadden

ze vaak op open ruimtes binnen de stad, nabij de stadsmuren

Voor de inwoners van Sauerland is het Schuttersfeest heilig.
Er wordt duchtig heen en weer gezwaaid, maar de mopjes in de auto gaan ook heen en
weer.

Met de verscheidenheid aan interesses, kennis en specialisten lijken we wel een gezelschap
dat bespeeld wordt door een accordeonist. We rekken uiteen en komen weer samen steeds
weer verwonderd over wat de natuur ons te bieden heeft.
Dit geeft de uitstappen natuurlijk een extra dimensie maar mede door die reden is dit
verslag alles behalve compleet.

We tafelen weer eens uitgebreid en installeren ons daarna op de bankjes buiten, nog steeds
met prachtig weer.
De waarnemingen van die dag worden overlopen en in een lijst gegoten, die ik bij deze
gaarne toevoeg ter vervollediging.
Er werd duchtig naagekaart en het waren niet alleen bliksemschichten, maar ook
schaterlachen die de nachtelijke hemel doorboorden.
Het was weer eens een prachtige dag in het land waar merels nog schuwe bosvogels zijn.

Verslag : zondag 4 juni (Carlos)
De vierde en laatste dag van het jaarlijkse vogelkijkweekend in Duitsland begon ook met een
stralende zon zoals de voorbije dagen.We zouden nog een paar uurtjes vogelkijken langs de
vaart in Fökinghausen,een aftakking van de Ruhrrivier die op zijn beurt een zijrivier is van de
Rijn.
We observeren : zwarte ooievaar,zanglijster,kuifeend,bosrietzanger,geelgors,zwarte
roodstaart,kramsvogel op nest,vink,tjiftjaf,europese kanarie,koppeltje
heggemus,tuinfluiter,grauwe klauwier,purperreiger,nijlgans,waterspreeuw,kneumannetje
met volle rode
borst,fuut,geoordefuut,aalscholver,blauwereiger,huisduif,holenduif,houtduif,koekoek,wilde
eend,gierzwaluw,huiszwaluw,boerenzwaluw,grote bonte specht,veldleeuwerik,witte
kwik,winterkoning,roodborst,merel,braamsluiper,grasmus,fitis,goudhaantje,grauwe

vliegenvanger,glanskop,pimpelmees,koolmees,boomklever,boomkruiper,ekster,kraai,spreeu
w,huismus,ringmus,groenling,putter,grote of kleine barmsijs in volle discussie bij de
vogelaars.Als zwevende sterren aan de hemel zien we torenvalk,buizerd,rode wouw,havik,
en een discutable roofvogel (slangenarend ?? . Verder observeren we nog een hermelijn en
ook vele vosjes. Als afsluiting lunchen in het Waldhaus restaurant mooi op de heuveltop
gelegen van Fökinghausen.We vertrekken naar huis rond 14 uur.

