Sporen excursie in het Drents Friese Wold. onder leiding van Aaldrik Pot.
Gisteren, zaterdag 24 januari een prachtige sporen excursie gehad nu eens in de sneeuw.
Met twaalf mensen door de bossen van het Drents Friese Wold gewandeld. Daar er deze
maal echt sneeuw lag konden we mooi een aantal poot
afdrukken vinden.
Het begon met de eekhoorn die al huppend tussen de
bomen op zoek is geweest naar zijn verborgen voorraad.
Dit is te zien doordat zo nu en dan een stukje bodem
omgewoeld was. Of het dier iets gevonden heeft stond er
niet bij.
Even later stuiten we op het spoor van een vos. Dit is te
zien doordat de buitenste tenen verder naar achteren ten
op zichtte van de binnenste dan bij een hond. Als we op
onze wandeling ook nog het
spoor van een hond vinden
hebben we een mooi vergelijk.
Dat vossenspoor komen we
tijdens onze wandeling diverse malen tegen. Dit is ook niet
zo verwonderlijk daar een vos ’s nachts wel een tocht van
vijf of zes kilometer kan maken op zoek naar iets van zijn
gading. Soms staan een aantal pootafdrukken bijeen boom
o.i.d. vlak bij elkaar, een plek waar de vos een geurmarkering
achtergelaten heeft. Ook voor ons mensen was dit zeer goed
te ruiken door even op de knieën onze neus even bij de
boom te houden.
Onze wandeling vervolgend langs wat opener terrein en
weer terug in de bos. Over het pad en tussen de bomen zien we de afdrukken van reeën
die zo nu en dan aan wat kleine struikjes en boompjes hebben geknabbeld, een typisch
beeld van het eetgedrag van reeën. Het zijn geen grote grazers verteld Aaldrik, grote
hoeveelheden gras verdraagt het darmgestel van deze dieren niet. Dit is ook
waarneembaar als je een roedel in een weiland ziet, nooit langdurig grazen zoals koeien
dat doen.
Even later stuiten we op het spoor van een muis die het pad overgestoken heeft. Mooi
kleine pootafdrukjes in de sneeuw. Aaldrik verteld dat het waarschijnlijk een bosmuis is
vanwege de lengte tussen de afdrukjes en je niet ziet dat er een sleepspoor tussen zit
van zijn buikje of staart.
Op het ijs van een meertje zijn de afdrukken van eenden te zien met de eigenaren erbij,
twee park-eenden.
Verderop zien we een klein spoortje over het pad
lopen van een wezel. De bi elkaar staande
afdrukken van de vier pootjes onderling liggen
dichter bij elkaar dan van een hermelijn, dus
vandaar een wezel. Het spoor begint ook bij
opening onder een begroeit hoopje takken waar
het diertje waarschijnlijk op zoek is geweest
naar muizen. Ook aan de andere zijde van de weg
is een muizen holletje te zien.
Als weer bijna bij de parkeerplaats zijn vinden we onder de bomen veel sporen van
eekhoorns die van boom naar boom zijn gesprongen en op diverse plekken naar voedsel
hebben gezocht. In de bomen zie je ook hoopjes met takken en mos wat in het verleden
nesten van eekhoorns zijn geweest.
Een pracht geslaagde excursie Siemen Rienstra.

