
Orchideeën in bloei langs't Gaegelpad

SINT WILIEBR0RD ' Sinds kort staat

de gevlekte orchis in grote getale in

bloei langs de 0ude Vaart bii de iloge
Donk. Met name langs de Iinkeroever
als je vanaÍ de Hoge Donk komt.

De gevlekte orchis is een vaste plant die

behoort tot de orchideeënÍamilie. De plant

staat 0p de Nederlandse Rode lijst van

planten als vrii zeldzaam en sterk aÍgeno-

men. Het is een 30-50 cm hoge overblijven-

de plant met een knol en zonder bladrozet.

De plant bloeit in juni en juli met lichtlila

tot witachtige, tweeziidig symmetrische

bloemen. 0p de bloem zit een donkerpaars

honingmerk. Ondanks de droogte ziln ze

dit jaar voqr het eerst in grotere aantallen

langs de Oude Vaart oPgekomen.
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Lepelaars
- DezelÍde droogte heeft er toe geleid dat

de lepelaar weer ruimte heeft om langs

de oevers van de 0ude Vaart en in de plas

aan de Luienhoeksestraat te foerageren

Omdat het broedseizoen van de kolonie le-

pelaars in het Markiezaatsmeer bij Bergen

op Zoom vrijwel is afgelopen, zullen er hier

steeds meer en vaker Iepelaars verschij-

nen. De lepelaar heeft een lengte van on-

geveer 80 tot 93 cm. De lepelaar is onmid-

dellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde

spatelvormig verbrede zwarte snavel, die

aan de voorzijde geel is. De vogel is hele-

maal wit. De verlengde kopveren vormen

een bossige kuif. Het voedsel van de lepe-

laar bestaat uit vis, waterdieren, slakken,

insecten. en wormen, ook weleens plan-

tendelen.

lníormatieborden
0p de inÍormatieborden langs't Gaegelpad

staat informatle over de planten en dieren

rond het wandelpad. Het is voor jong en

oud een leuke tijd om de natuurwande-

ling te maken. U kunt een plattegrond en

routebeschrijving downloaden op httpl/
www. n atu u rw e r kg r o e p - r u c p h e n. n l/
n atu urpro je cte n/n atuurommetie-t-
gaegetpad/
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