Kraanvogelexcursie Diepholz
Het is zaterdag 31 oktober 2015, 5 uur in de
ochtend. Vier mannen staan op de Markt in Velden
en zijn klaar voor de reis naar Diepholz in
Duitsland.
Dit laagveengebied staat bekend als een plaats waar
tienduizenden kraanvogels uit het hoge noorden een
tussenstop maken op hun lange reis naar het zuiden.
Ze blijven daar enkele weken om te foerageren op
de maïsakkers. Slapen doen ze in de moerassen in
dat gebied.

Rond kwart voor acht werd het gebied bereikt. Het eerste het beste zijweggetje leverde al
meteen een grote groep kraanvogels op. Ondanks de mist waren ze goed te zien en vooral te
horen. Ze stonden zelfs gewoon op de weg.

Op bijna elke maïsakker waren de kraanvogels aanwezig. Na de middag liet de zon zich
eindelijk zien en konden mooie foto's en filmpjes worden gemaakt van deze grote
indrukwekkende vogels.
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Met het invallen van de schemering werd koers gezet naar een groot moerasgebied in de
buurt. Het was een schitterend gezicht om al die kraanvogels te zien komen aanvliegen.
Luid trompetterend vlogen ze over de vele kraanvogelfans om even verder in het rode licht
van de ondergaande zon in het moeras neer te strijken.

Behalve enkele duizenden kraanvogels werden nog vele andere vogelsoorten gezien waarvan
hier de lijst:
dodaars
fuut
aalscholver
grote zilverreiger blauwe reiger
knobbelzwaan toendrarietgans kolgans
grauwe gans
smient
krakeend
wintertaling
wilde eend
slobeend
tafeleend
kuifeend
rode wouw
zeearend
blauwe kiekendief havik
sperwer
buizerd
torenvalk
fazant
waterral
waterhoen
meerkoet
kievit
wulp
kokmeeuw
zilvermeeuw houtduif
turkse tortel
huismus
goudvink
bosuil
grote bonte specht veldleeuwerik
witte kwikstaart
ijsvogel
winterkoning heggenmus
roodborst
merel
kramsvogel
grote lijster
goudhaan
staartmees
pimpelmees
koolmees
boomklever
boomkruiper
gaai
ekster
klapekster
kauw
roek
zwarte kraai
spreeuw
vink
groenling
putter
sijs
kneu
rietgors
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Het was een onvergetelijke belevenis.

Tekst: Henny Martens
Lijst met vogelsoorten: Theo Lommen
Foto's: Henny Martens, Theo Lommen
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