Excursie Bargerveen 12 mei 2018
Zaterdag 12 mei stond de excursie naar het Bargerveen in Drenthe gepland.
Dus stonden we die ochtend om zes uur met vijf man van de vogelwerkgroep (Henny, Martijn, Ron,
Leugène en Ruud) klaar voor vertrek.

Na een rit van twee en een half uur grotendeels door Duitsland, kwamen we aan op de plaats van
bestemming.
Bargerveen is een afgegraven hoogveengebied (vergelijkbaar met de Peel), alleen in de kern bevindt zich
een stukje onvergraven hoogveen wat uniek is in Nederland. Met dammen wordt het water vastgehouden.
Hoogveen bestaat vooral uit veenmos maar ook het veenpluis en wollegras vielen op.
Maar wij kwamen dus voor de vogels. Meteen bij aankomst hoorden en zagen we verschillende soorten
zangers. Waaronder spotvogel, braamsluiper en grasmus. Ook rietzangers zoals kleine karekiet waren
aanwezig. Deze vogels zijn moeilijk uit elkaar te houden maar vallen op door hun zang. Daarom worden ze
bij de groep zangers ingedeeld.
Blauwborst, rietgors en zelfs een bruine kiekendief, allemaal vogels van het moerasland.

Na een tijdje gewandeld te hebben zagen we de in Nederland zeldzaam geworden tapuiten.

tapuit

roodborsttapuit

Roodborsttapuiten ook maar ook het paapje die daar veel op lijkt waren eveneens op de heide te zien.
paapje (vrouw)

paapje (man)

Wielewaal en koekoek riepen vanuit de berkenbomen.
Door het afgraven van turf zijn er grote plassen water ontstaan waar veel watervogels op afkomen.
Verschillende soorten eenden maar ook visdieven en zwarte sterns die een beetje als een zwaluw vliegen.

visdief

De mooiste verrassing waren wel de kraanvogels die over kwamen vliegen.

kraanvogels

Mogelijk weer broedvogels in dit gebied.
Ook zagen we nog een paartje ooievaars en in de verte wespendieven, zwevend op de thermiek.

Want we hadden wel geluk met het weer. Een dag later viel de regen in Drenthe met bakken uit de lucht.
gele kwikstaart

booompieper

Helaas geen grauwe klauwieren gezien waar het gebied om bekend staat maar voor alle andere soorten zie
de soortenlijst.
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