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Wegelingparkje hersteld.
Het Wegelingparkje is bij de meeste Capellenaren volstrekt onbekend. Alleen de oudere
Capellenaren kennen het. Het parkje begint
op de hoek van de ‘s Gravenweg-Schenkelse
Dreef, loopt door tot de Ringvaart en loopt
vandaar een flink stuk langs die Ringvaart.

In het Wegelingpark is een reigerkolonie
gevestigd. Voor de stad zeldzame en bijzondere vogels werden hier gesignaleerd,
zoals de ijsvogel, de grote bonte- en groene
specht, staartmezen en koperwieken. Hier
wordt ook regelmatig een plukplaats van de
sperwer aangetroffen. Op een plukplaats liggen veel veren van de prooi van de sperwer.
Voor de trek verzamelen zich hier groepen
houtduiven. Een groepje tortelduiven speelt
tussen de bomen en uiteraard zitten inmiddels ook hier de halsbandparkieten. Verder alle bekende tuinvogelsoorten zoals het
winterkoninkje, merel, enz. Blijkbaar zit
in dit betrekkelijk kleine stukje groen ge-

noeg voedsel voor al deze vogels. Voedsel,
wat verderop in Capelle tussen het ‘economisch’ groen niet meer te vinden is! Economisch groen is doorgaans erg arm aan
voedsel voor vogels, libellen en vlinders.
Omdat de gemeente op het perceel luxe
woningen ging bouwen, is SNC ter plaatse
gaan kijken. In eerste instantie viel daarbij op dat er een aantal zeer oude Kaukasische vleugelnootbomen stonden die
het predikaat “Monumentale Boom” absoluut waard waren; deze waren echter niet in de gemeentelijke Monumentale Bomenlijst opgenomen. De gemeente
heeft toegezegd dit alsnog te zullen doen.
Ook het wandelpaadje dat er doorheen
voert was schromelijk verwaarloosd: bij
een beetje nat weer zijn laarzen absoluut
noodzakelijk en ‘s zomers kwam je niet door
de brandnetels heen. De gemeente heeft op
voorstel van SNC het wandelpad hersteld
als een zogenoemd “snipperpad” (een pad
van houtsnippers). Voordelen hiervan: een
waardeloos pad voor brommers e.d., goed
voor bepaalde zeldzame paddenstoelen,
verhoogde natuurbeleving voor wandelende
bezoekers en de gemeente kan houtsnippers weer voor een deel goedkoop afvoeren.

De paar bruggetjes worden onderzocht op
veiligheid en zonodig vervangen. De twee
waterpoelen zijn waarschijnlijk niet geschikt
voor amfibieën. Dat is erg jammer. Poelen
zijn voor kikkers, padden en salamanders
(amfibieën) van levensbelang. Op een groot
aantal plaatsen in Nederland is voldoende
geschikt land-leefgebied voor amfibieën
aanwezig. Geschikte voortplantingswateren
ontbreken echter vaak. In de sloot tussen
het te bebouwen land en het Wegelingpark
zitten wel padden, die zich hier willen voortplanten! In deze slootjes werd al eerder de
zeldzame kleine modderkruiper gesignaleerd.

Het Wegelingpark heeft een natte bodem
met hier en daar een droger stuk grond.
Dat levert een enorme verscheidenheid
aan natuur op. Zowel aangeplante als
spontaan gevestigde bomen kunnen zich
hier handhaven in hun natuurlijke groeivormen. Hier groeien wilgen, populieren,
zomereiken, moerascypressen, de zwarte
berk en haagbeuk. Er staan betrekkelijk
weinig elzen. Dood hout blijft hier liggen
uit geldgebrek; afvoeren is nogal duur.
Deze uit nood geboren maatregel is ecologisch gezien een enorme winst voor het
Wegelingpark. Een goede maatregel! Dat
zou op veel meer plaatsen moeten gebeuren.

Recente waarnemingen in Capelle
Vleermuizen werden al begin april
waargenomen. Inmiddels vliegen zij in
de schemering en nacht op vele plekken in Capelle, op jacht naar muggen
en andere insecten. Rond de flats in de
Hoeken, de Terp, Middelwatering en het
Wegelingpark. Tip, wanneer u een vleermuis in uw kamer aantreft, zet dan in de
avondschemering een raam open en hij
vliegt vanzelf weer naar buiten.

Waterral. Meerdere keren gehoord en
gesignaleerd langs Nieuwerkerkse Tocht
in het Schollebos. Werd in vorige jaren
ook al waargenomen. Wordt misschien
een broedvogel? De Waterral is een
schuwe moeras-/rietbroeder die zelden
gezien wordt, maar vaker gehoord.
Zijn geluid is zeer specifiek: lijkt op
dat van een schreeuwend speenvarken.
Foto Roland Koster.

Gierzwaluwen. Weer
terug uit midden/
zuidelijk Afrika. Vliegen weer in kleine
groepjes boven Capelle - Centrum, hebben vaste vliegroutes
en zijn hier op vaste
tijden; eind ochtend en
halverwege de avond.
www.vogeldagboek.nl

Sperwer met een duif
in de poten.
Plek: grasveld aan de
Westerlengte Datum:
rond 21 maart
www.vogeldagboek.nl

Meerdere Oranjetipjes (vlinders) in
schollebos
Foto Ruud Sterk
Een Ransuil, vloog in de schemering tussen
de flats aan de Lepelaarsingel. Was op zoek
naar prooi, o.a. vleermuizen. Datum 21 april.
www.vogeldagboek.nl

Excursie in het Hitland
Datum: 16 juni
Toename van het Bont
Tijd: 10.00 - 12.00
zandoogje
Door: KNNV samen met SNC Start: bij de
www.vogeldagboek.nl
camping in het recreatiecentrum Hitland.
We gaan planten bekijken op de ruines
van de oude steenovens met wandeling
door het Hitland.

Oproep om natuurvriend(in) te
worden.

Als u ons financieel wilt steunen, kunt u
uw bijdrage overmaken op:
giro nummer 42 89 550
t.n.v. Stichting Natuurvrienden Capelle
aan den IJssel en omgeving
te Capelle aan den IJssel

Een Koekoek vloog
op
boomhoogte
tussen de Bermweg
en de Abraham van
Rijckevorselweg.
Datum:28maart
www.vogeldagboek.nl

