Op het spoor van de kraanvogel
Velen van jullie zullen zich waarschijnlijk nog 9 november 2014 herinneren, toen op die zonnige
zondagmiddag duizenden kraanvogels (Grus grus) over Oost‐Nederland (inclusief Venray) trokken. In
totaal zijn er die dag 384.000 kraanvogels op waarneming.nl gemeld, terwijl de totale Europese
populatie geschat wordt op ruim 300.000, die
zich verdelen over drie trekroutes (zie kaartje;
www.mergus.be).
De vogels die hier overkwamen waren
afkomstig van de grote westelijke populatie
(geschat > 160.000) die broedt in Scandinavië.
Bij de trek volgen deze vogels de route via
Falsterbo‐ Rügen, en vliegen dan, na diverse
tussenstops om extra energie op te doen, naar
hun overwinteringsgebieden in Zuidelijk Europa
en in Noord‐Afrika.
Zaterdag 25 oktober zijn een vijftal leden van
de Vogelwerkgroep naar één van die
tussenstops afgereisd om de trek eens van wat
dichterbij te bekijken.
1 Trekroutes Europese kraanvogels
Om zeven uur ’s ochtends vertrokken richting
Diepholz (50 km boven Osnabrück) waar zich een aantal natte hoogveengebieden te midden van
cultuurland bevinden. Overdag foerageren daar de kraanvogels op de geoogste akkers, waar deze
alleseters zich te goed doen aan achtergebleven maïskorrels, granen en aardappelen die op de
velden zijn blijven liggen, maar ze zullen grote insecten, wormen en amfibieën die voor de snavel
komen ook niet versmaden.
Onze eerste stop was de Dümmer, een
meer dat deel uitmaakt van het 500 km2
grote Naturpark Dümmer. Daar een
mooie wandeling gemaakt door een
gebied waar bewust weer vernatting
plaatsvindt om het gebied
aantrekkelijker te maken voor vogels. In
het voorjaar en zomer verblijven hier
onder andere visarenden. Deze waren
al vertrokken, maar zilverreigers,
diverse ganzensoorten, ooievaars,
aalscholvers, en andere watervogels
waren ruim aanwezig. Ook aanwezig en
vanuit een speciale uitkijktoren goed te
bekijken was een zeearend die geruime
tijd boven in een boom bleef zitten.
2 Naturpark Dümmer
’s Middags in het gebied ten oosten van
de Dümmer vanuit de auto op zoek naar foeragerende kraanvogels. Helaas bleef het wat grijs, maar
na een aarzelend begin met wat kleine groepjes, stuitten we al snel op groepen van die varieerden in
omvang van een tiental tot bijna 1000 kraanvogels. Vooral bij de grote groepen was het typische
kraanvogelgeluid goed te horen als we de auto stilzetten. Meestal op ruime afstand (200‐300m),
aangezien de kraanvogels zeer alert zijn en snel op de vleugels gaan. Soms hadden we geluk en
waren ze, zolang we in de auto bleven, van zo’n 100 m te bewonderen.

Ruim voor zonsondergang begaven we ons naar het Uchter Moor, waar vanuit een grote vogelhut de
terugkomst van de kraanvogels voor de
nacht is te beleven. We waren precies op
tijd en stonden mooi vooraan, want
daarna nam het aantal belangstellend snel
toe tot er zo’n 60 man in de hut stonden.
Vanaf drie kwartier voor zonsondergang
begonnen voortdurend groepjes en
groepen kraanvogels te landen (sommige
op een kleine 100m) en zich te verzamelen
voor de nacht. In deze enorme groep zijn
de individuen veiliger voor hun eventuele
belagers. In totaal zijn er in het weekend
bij het Uchter Moor 9254 kraanvogels
geteld. Het totale rustbestand kraanvogels
voor het gehele gebied was in dit weekend
vastgesteld op 52.923 (http://www.bund‐dhm.de ). Verder nog een aantal roofvogels en een zwarte
roodstaart vanuit de hut te zien.
Als je met zoveel mensen op een kluitje
staat en overal om je geen camera’s
klikken (of een smartphone afgaat), valt je
niet op wat zo’n groep eigenlijk voor een
enorm geluid produceert. Dat viel ons pas
op toen we weer terugliepen naar de
parkeerplaats op zo’n 400‐500m afstand
en het geluid nog het duidelijkst konden
horen.
Na een overheerlijke maaltijd vlakbij het
hotel in Lembruch bijtijds naar bed, omdat
we ook het vertrek bij zonsopgang wilden
meemaken. Was nog even spannend of
iedereen op de juiste tijd wakker zou zijn
vanwege het ingaan van de wintertijd die
nacht.
3 Volwassen kraanvogel met juveniel (bruine kop)
Zondag 26 oktober
Vroeg (5 uur wintertijd) opgestaan om
naar het Rehdener Moor te rijden om daar
het wegvliegen van de kranen naar de
foerageergebieden te bekijken. Helaas
begon het onderweg te miezeren, maar
het was goed vol te houden. Na de auto
geparkeerd te hebben, in het pikkedonker
enkele honderden meters de klinkerweg
door het Moor opgelopen en daar het
ontwaken van de natuur beluisterd. Eerst
hoor je alleen de wind, vervolgens het
verwaaide geluid van een enkele waterral
en watersnip, Dan in het halfduister
ganzen in de verte die beginnen te
snateren die dan bij het lichter worden

4 Zonsopgang in het Rehdener Moor

steeds meer overstemd gaan worden door de kraanvogels. Vanaf onze positie konden we op enkele
honderden meters aan beide kanten van de weg de groepen zien opstijgen, helaas parallel aan de
weg waarop wij stonden en niet over ons heen. Rond acht uur, via allerlei landwegen waarbij we
steeds weer groepen kranen tegenkwamen, terug naar het hotel voor een stevig ontbijt.
Na afgerekend te hebben vervolgens richting Neustädter Moor bij Wagenfeld met weer de nodige
groepen kraanvogels onderweg. Het Neustädter Moor is een Natura 2000 gebied waar geprobeerd
het oorspronkelijke hoogveengebied te ‘renaturieren’. In het gebied zijn een aantal wandelroutes
uitgezet van waaraf je de verschillende aspecten van dit landschap goed kunt bekijken.
Wij bekeken het landschap eerst vanaf een hoge
uitzichttoren. In de verte zagen we onze eerste klapekster,
boven onze hoofden cirkelden groepen kraanvogels tegen
de inmiddels helderblauwe lucht en continu zagen we
groepen trekvogels voorbij komen: kramsvogels, piepers,
vinken en nog veel meer.
Daarna de Wildrundwanderweg gewandeld, door een zeer
afwisselend landschap waar we onze tweede klapekster
spotten, nu van nog dichterbij. Langs cultuurland weer
terug het bos in waar groepen kleine zangvogels zich
tegoed deden aan de bessen die links en rechts langs het
pad stonden. Na een korte lunchstop in Lembruch weer
huiswaarts richting Venray waar we rond kwart over vijf
aankwamen, terugkijkend op een zeer geslaagd weekend.
Geert Custers heeft consequent bijgehouden wat we aan
soorten hebben waargenomen: in totaal hebben we een
18.000 kraanvogels gezien (er waren dat weekend ruim
52.000 in het gebied), waaronder 3 geringde, 1 uit Estland
5 Cirkelende kraanvogels. Foto Geert Custers
en 2 uit Noorwegen of Zweden.
Verder waargenomen soorten (74): Toendrarietgans, Grauwe Gans, Kolgans, Knobbelzwaan, Nijlgans,
Krakeend, Smient, Wilde Eend, Slobeend, Pijlstaart, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Ooievaar, Blauwe
Reiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver, Zeearend, Blauwe Kiekendief , Sperwer, Buizerd, Torenvalk,
Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel , Kievit, Goudplevier, Watersnip, Witgat, Kokmeeuw,
Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw , Kleine Mantelmeeuw, Holenduif, Houtduif, Grote
Bonte Specht, Groene Specht, Klapekster, Gaai , Ekster, Roek, Zwarte Kraai , Kauw, Glanskop,
Matkop, Kuifmees, Koolmees , Pimpelmees, Veldleeuwerik, Staartmees, Tjiftjaf, Goudhaan,
Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Roodborst, Zwarte
Roodstaart, Huismus, Heggenmus, Witte Kwikstaart, Graspieper, Vink, Keep, Sijs, Putter, Kneu,
Goudvink, Rietgors.
Voor degenen die nog wat bewegende beelden van het gebied rond Diepholz willen zien:
https://www.youtube.com/watch?v=7R7A‐hgbEQQ

