Excursie Dümmersee en kraanvogels, 25 oktober 2014
Het is nog donker als op zaterdag 25 oktober de deelnemers voor de excursie naar de Dümmersee en
de kraanvogels zich verzamelen op het kerkplein aan de Kloppenstraat. Met twee auto’s rijden 5
leden van VWG Losser en een gast naar het Biologisch Station in het Ochsenmoor ten zuiden van de
Dümmersee.
Gedurende de nacht heeft het geregend, maar inmiddels is het droog. Het is echter nog totaal
bewolkt en de vooruitzichten zijn niet heel optimistisch voor de rest van de dag.
Als we na anderhalf uur rijden in het Ochsenmoor aankomen is een groep van 30 Grote Zilverreigers,
die boven de Hunte vliegen, het eerste wat ons opvalt.
Het volgende dat we zien is een lucht gevuld met ganzen. Lange slierten kol- en grauwe ganzen
zwermen uit over het Ochsenmoor en de aangrenzende akkers.
Het is ondertussen “licht” geworden, maar nu is ook duidelijk hoe grauw en grijs de dag is begonnen
en hoe matig het zicht is.
Na een korte stop bij Het Biologisch Station beginnen we onze excursie in het Ochsenmoor. Voor
eenden en ganzen zijn we hier nog te vroeg. Het vee staat nog in de weiden en de waterstand is nog
niet verhoogd (vanaf half november).
Maar achterin het Ochsenmoor levert een blik over de Hunte al een paar leuke soorten op. Op een
ondergelopen weiland scharrelen een dertigtal watersnippen en 3 bonte strandlopers rond. Op het
water zien we een aantal krakeenden, smienten en een brilduiker(♀).
Ook worden er 9 dodaarzen waargenomen. In de rand van het bos op de achtergrond zitten twee
adulte zeearenden rustig in een boom.
En regelmatig is de lucht gevuld met een tiental grote zilverreigers.
We vervolgen onze weg naar de zuidtoren van de Dümmersee. Het is zo rustig in het gebied dat we
de auto’s direct bij de toren kunnen parkeren, zonder dat iemand daar last van heeft..
Op het water zien we grote aantallen wilde eenden, kuifeenden en tafeleenden. Plotseling is er
paniek in de zuidwesthoek van de Dümmersee en de lucht is gevuld met minstens 60 grote
zilverreigers.
En als voorbode voor de komende najaars- en winterperiode zien we tussen de eenden een zestal
grote zaagbekken (2♂ + 4♀) zwemmen. Onze eerste zaagbekken van het seizoen.
Het is inmiddels 11 uur geworden en het lijkt toch serieus lichter te worden. Het zicht wordt duidelijk
beter en we maken ons op voor de kraanvogels.

Onze eerste stop is de Moordamm in het OppenweherMoor, voor mij nog steeds een van de meest
trefzekere locaties voor kraanvogels. En ook deze keer worden we niet teleurgesteld. Ruim 1.200
kraanvogels zien we op verschillende locaties. Rustig foeragerend of statig in linies vliegend, al
trompetterend boven de kale akkers. Wel opvallend is dat de vogels heel schuw zijn. En dat geldt niet
alleen voor de honderden kraanvogels, maar ook voor de duizenden ganzen. Behalve kolganzen en
grauwe ganzen zien we hier ook de eerste toendrarietganzen van deze excursie.
Op de Moorddamm hebben we nog een prachtig adult vrouwtje smelleken, dat op een gemaaide
akker zit, in de telescoop.
Op de Bahrendamm kan ik nog een kleurringcombinatie van een kraanvogel aflezen (RBkR-BKYBu).
De kraanvogel blijkt in 2004 te zijn geringd in de omgeving van Lindesberg in Zweden. Dat ligt 900 km
ten noordoosten van het Oppenweher Moor.
Het is inmiddels twee uur geworden, dus we gaan op weg naar een volgende locatie voor nog meer
kraanvogels. We bezoeken hiervoor eerst de hut aan de noordzijde van het Uchter Moor. Hier
worden we gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een nest van de hoornaar. Een imposant
bouwwerk en de hoornaars blijken bij deze temperaturen nog steeds actief te zijn.
Terwijl we weer teruglopen naar de auto zien we de eerste groepen kraanvogels invliegen naar hun
slaapplaats in het Uchter Moor.
Wij rijden ondertussen door naar het Hakenmoor en daar treffen we de grootste groep kraanvogels
van die dag aan. Vanuit één standpunt zijn wel 1.500 kraanvogels te zien die over de verschillende
akkers verspreid staan. Het geluid is fantastisch, ik kan daar geen genoeg van krijgen.
Als we uiteindelijk tegen half 4 het kraanvogelgebied verlaten hebben we ruim 3.100 kraanvogels
gezien.

Op de terugweg doen we nog even de observatiehut in het Osterfeiner Moor aan. Behalve 60 grote
zilverreigers zien we niet veel bijzonders. Later blijkt dat in het bos aan de noordzijde al de gehele
week een steenarend aanwezig is geweest, die regelmatig in de weilanden voor de hut aan het jagen
is.
Iets na vieren beginnen we aan de thuisreis. We hebben een prachtige dag gehad, met 61 soorten en
ruim 3.100 kraanvogels. En het is de hele dag droog geweest. Als we op de A30 ter hoogte van Bad
Bentheim rijden krijgen we de eerste bui regen over de auto.
Sander Wansing
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Coördinaten Dümmersee en Diepholzermoorniederung
Omschrijving
"01 Olgahafen"
"02 Ochsenmoor"
"03 Uitkijktoren Ochsenmoor"
"04 Biologisches Station Ochsenmoor"
"05 Uitkijktoren Dümmersee zuid"
"06 Hafenstraße"
"07 Moordamm Oppenweher Moor"
"08 Brahendamm Oppenweher Moor"
"09 P Uitkijkhut Oppenweher Moor"
"10 Moordamm
"11 Uitkijktoren Geestemoor"
"12 Speckendamm (invliegen)"
"13 Siebenhäuserstraße"
"14 Am Geestemoor"
"15 Am Dickeler Bruch"
"16 mobiele hut Ströhen"
"17 mobiele hut Strange"
"18 Eichenstraße Hakenmoor"
"19 Neustädter Moor parkeren"
"20 Uitkijktoren Neustädter Moor"
"21 Uitkijkhut Osterfeiner Moor"
"22 An der Dadau"
"23 Mitteldamm"
"24 Uitkijktoren Uchtermoor (N)"
"25 Uitkijktoren Uchter Moor (Z)"
"26 Uitkijktoren Goldenstedter Moor"
"27 Freistätter Moor"
"28 Großes Moor"

LAT
52.52905
52.47096
52.48803
52.48088
52.48795
52.49478
52.52714
52.48801
52.49704
52.53596
52.56000
52.56446
52.56058
52.57553
52.56726
52.53701
52.66020
52.55900
52.57293
52.57703
52.54067
52.68965
52.67558
52.51845
52.47536
52.72802
52.66144
52.64758

LON
8.30975
8.30538
8.32843
8.34381
8.32859
8.35174
8.45060
8.48100
8.50186
8.49042
8.49959
8.52808
8.48025
8.46626
8.45725
8.74223
8.66906
8.76115
8.68168
8.67597
8.32529
8.33540
8.37270
8.80497
8.81098
8.39078
8.64705
8.57515

