Dagexcursie Dümmersee en Diepholzer Moorniederung, 28 oktober 2017
Het was al weer 3 jaar geleden dat we voor het laatst als VWG Losser een herfstbezoek gebracht
hadden aan de kraanvogels in de Diepholzer Moorniederung.
Op zaterdag 28 oktober 2017 vertrokken 12 leden van de VWG Losser,
vergezeld door 3 gasten, in het donker vanuit Oldenzaal en gingen op weg
naar het Naturschutzstation Dümmer in het Ochsenmoor, ten zuiden van de
Dümmerse.
In de dagen voorafgaande aan de excursie werden de weersvoorspellingen
nauwlettend gevolgd, maar tot op het moment van vertrek, waren de
diverse weersvoorspellers het er nog niet helemaal over eens of de regen
vanaf twee uur ’s middags zou komen, of dat het tot een uur of zes droog
zou blijven. Over een ding waren ze het allemaal wel eens, het zou een
zwaar bewolkte en winderige dag worden met een gevoelstemperatuur van
6-8 graden.
Bij het infocentrum werd een korte koffie/theepauze gehouden en was er
gelegenheid voor een sanitaire stop.
De lucht was aan alle kanten gevuld met ganzen en tot ieders
verrassing kwam hier al een Zeearend voorbijvliegen, terwijl de
excursie amper begonnen was. We begonnen onze route door
het Ochsenmoor en zagen de Zeearend rustig boven de
uitkijktoren zweven. In de weilanden krioelde het op sommige
plekken van de Kolganzen en ook in de lucht waren er nog
steeds troepjes ganzen onderweg. De handteller voor de Grote
Zilverreigers stond al snel in de dubbele cijfers.
We parkeerden de auto’s langs de weg aan de zuidkant van de
Dümmersee en waren van plan om een stukje in de richting van
het broedbos van de Zeearenden te lopen. Aan de zuidzijde van de Dümmersee zagen we een
onvolwassen Zeearend in een top van een boom zitten en naast ons boven het veld hing een Buizerd
te bidden. De vogels was frontaal naar ons gericht en liet op geen enkel moment zijn stuit of staart
duidelijk zien. Het hele gedrag was echter overduidelijk Ruigpootbuizerd. Maar we vonden de
determinatie te mager om hem op zeker te zetten.
Op de dijk langs de Hunte zag ik een oude bekend, een Buizerd met een geel vleugelmerk met het
opschrift CC. De Buizerd maakt deel uit aan een studieproject van de Universiteit van Bielefeld
(http://uni-bielefeld.de/biologie/animalbehaviour/krueger/raptorsowls/buzzard.html )
Helaas lukte het ons niet om de adulte Zeearenden in het bos te vinden. Wel zat de Dodaars op de
bekende plek in de Hunte. René pikte ondertussen het roepje van een Waterpieper uit de lucht.
De volgende stop was de uitkijktoren aan de zuidzijde van de Dümmersee.
Het lukte ons om, samen met twee Zweeds vogelaars, 5 auto’s vlak bij de toren te parkeren. En vanaf
de toren konden we aan het werk om de diverse soorten op het water en in de weilanden te
determineren. Een paar opvallende waarnemingen waren: de 2e Zeearend, een Bonte Strandloper, 2
Kemphanen, een vlucht van 6 Watersnippen, 2 Pijlstaarten, Slobeenden, Smienten en helemaal aan
de overzijde, bij de Olgahafen een kiekendief spec.

Tijdens een gesprek met de Zweedse vogelaars werd ons vermoeden van de Ruigpootbuizerd
bevestigd. Zij hadden de vogel vanuit een ander perspectief gezien en duidelijk de kenmerken
kunnen waarnemen.
Het was inmiddels 11 uur geworden en na een korte sanitaire stop en een bezoek aan de exposities
bij het Naturschutzstation Dümmer gingen we op weg naar de Kraanvogels.
We begonnen onze zoektocht in het Oppenweher Moor (Dauhorst). En bij het oprijden van de
Moordamm zagen we de eerste groep van tenminste 100 exemplaren al staan.
Ondanks dat we ons behoedzaam met 4 auto’s door het terrein begaven, hadden de Kraanvogels ons
iedere keer al op honderden meters afstand gespot en waren ze vaak al vertrokken voor we dicht
genoeg genaderd waren om ze rustig met de verrekijker te kunnen observeren.
Mede door het grote aantal percelen maïs, dat nog niet geoogst was, was het moeilijk om in de
buurt van de Kraanvogels te komen. We zagen diverse groepen verspreid in het gebied staan, waarbij
de groepsgrootte varieerde van 20-500 vogels. Langs de Ringweg werd door de laatste auto een
Slechtvalk gezien en even later werd de eerste Blauwe Kiekendief langs de Brahendamm gevonden.
We besloten om het gebied te verlaten en ons geluk te beproeven in de buurt van het Großes Moor
bij Uchte (Darlaten) en het daaraan grenzende Renzeler Moor.

Op de route daar naar toe deden we eerst de uitkijktoren in het Rehdener Geestmoor aan.
Onderweg zagenn we diverse groepen en groepjes Kraanvogels staan. Op de parkeerplaats bij de
uitkijktoren was het nog niet druk. Er stond slechts een camper. We kwamen in gesprek met twee

Belgische vogelaars en konden hen voorzien van wat extra informatie over het gebied en tevens een
lijst met coördinaten geven die we zelf al jaren gebruiken om de Diepholzer Moorniederung af te
zoeken naar Kraanvogels, Zeearenden, ganzen en zwanen.
In het Rehdener Geestmoor is het stil en leeg, dus we rijden na een korte pauze verder over de
Moordamm en gaan vervolgens in de richting van Wagenfeld. Nog voor Wagenfeld zagen Bennie en
ik, onafhankelijk van elkaar, in een flits een roofvogel naast ons, die onmiskenbaar de jizz van een
Rode Wouw had.
Vanuit de prachtige uitkijktribune aan de noordzijde van het Großes Moor hadden we een mooi
overzicht over de actieve turfwinning die tevens dienst doet als slaapplaats voor de Kraanvogels.
Overal aan de horizon zagen we groepen Kraanvogels vliegen ondanks dat de wind inmiddels was
aangetrokken tot een kracht 4-5. Op een turfwal voor de uitkijktribune zat een Slechtvalk.
We verlieten Darlaten en rijden richting het Renzeler Moor. Onderweg zagen we meerdere groepen
Kraanvogels en de horizon boven de houtwallen was soms vol met Kraanvogels. Opvallend was dat
we hier de auto’s in de berm konden zetten en de Kraanvogels konden observeren zonder dat dit tot
onrust leidde. De Kraanvogels waren hier zo op hun gemak, dat er zelfs groepjes binnenkwamen
terwijl wij vanuit de auto toekeken en fotografeerden.

Bij de Eichenstraße aangekomen zagen we een groep van 1.500 Kraanvogels. We hielden ruim
afstand, zodat we naast de auto’s, door de telescopen, de groep konden bekijken. Terwijl ik bezig
was met het aflezen van een Noorse/Zweedse kraanvogel met kleurringen, joeg er laag over het veld
een Smelleken voor de groep Kraanvogels langs. Helaas lukte het aflezen van de ringen niet, want
inmiddels was een andere auto de groep veel te dicht genaderd en was de chauffeur ook nog eens
uitgestapt. Ruim 1.000 Kraanvogels werden onnodig opgejaagd en zochten hun heil verderop in het
Renzeler Moor.

De dag liep langzaam ten einde en we genoten van de Kraanvogels en van het feit dat alle buien tot
nu toe op gepaste afstand langs ons waren getrokken. Onze volgende halte was de uitkijktoren in
het Neustädter Moor. Op deze locatie was in het begin van de week nog een Klapekster
waargenomen.
Onderweg hier naar toe, bij Renzel, zagen we nog twee jagende Blauwe Kiekendieven (♂♂).
En vlak daarna kwamen we weer een enorme groep Kraanvogels (1.000-1.500) tegen.
Deze groep stond fantastisch vrij en in de dekking van een grote schuur konden we de 4 auto’s
parkeren en uitsappen om met onze telescopen de vogels beeldvullend te observeren. Althans dat
dachten we, want weer ging een grote groep Kraanvogels plotseling op de wieken en verdween. We
voelden ons enigszins schuldig, want wat hadden we verkeerd gedaan? De Kraanvogels konden ons
niet gezien hebben ze vlogen al op voordat wij ze goed konden zien. Het antwoord kwam van een
blauwe bestelbus die, voor ons verdekt, maar voor de Kraanvogels volop zichtbaar, te dicht bij
gekomen was en de groep had verjaagd.
Bij het Neustädter Moor was het kleine parkeerplaatsje al gevuld met auto’s. Met een beetje
puzzelen, lukte het ons om nog een plek voor 4 auto’s te vinden.
Vanuit de toren waren op grote afstand de eerste groepen ingevlogen Kraanvogels al goed te zien.
Spectaculair was de vondst van een adulte Zeearend door Herman, die met zijn telescoop de
achterrand van het Moor afspeurde en plotseling iets zag wat hij niet zo snel herkende. De
lichtbruine kop en schouderpartij, het donkere verenkleed en de witte staart waren onmiskenbaar
voor een adulte Zeearend, die op bijna 3,5 km van onze positie in een berk zat.
De Klapekster hebben we helaas niet kunnen vinden, dus gingen we op weg naar onze laatste halte,
de Olgahafen aan de noordwestoever van de Dümmersee. Misschien konden we daar ons
meeuwenlijstje nog iets uitbreiden en er was gelegenheid voor een sanitaire stop alvorens we aan de
thuisreis zouden beginnen.
Er zaten geen direct zichtbare meeuwen in de Olgahafen, vanwege de drukte die er gaande was om
de boten uit het water te halen. Het recreatieseizoen eindigt op 31 oktober en voor die tijd moeten
alle boten uit het water.
Maar op de uiterste punt van de Olgahafen hadden we toch nog zicht op een adulte Geelpootmeeuw,
die mooi te vergelijken was met de Zilvermeeuw die er vlak naast zat. Voor ons op het water waren
13 Geoorde Futen aan het duiken naar voedsel en langs de noordoever van de Dümmer was een
Blauwe Kiekendief aan het jagen. Dezelfde vogel, die we ’s ochtends vanuit de zuidtoren als
kiekendief spec moesten duiden? Wie zal het weten.
Het was inmiddels na vijven en terwijl we over het water van de Dümmer keken zagen we hoe het
zicht in een rap tempo minder werd. In de verte begon het te regenen.
We hebben de boel ingepakt en zijn huiswaarts gereden. Bijna twaalf uur na ons vertrek die ochtend
stonden we weer op de parkeerplaats bij het sportcentrum Vondersweijde in Oldenzaal.
We hadden een prachtige excursiedag gehad naar de Dümmersee en de Diepholzer Moorniederung
en we konden 70 verschillende soorten vogels op onze daglijst bijschrijven.
Sander Wansing
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Waarnemingslijst Dümmersee en Diepholzermoorniederung, 28-10-2017
Roodkeelduiker
Parelduiker
IJsduiker
Geoorde Fuut
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Jan van Gent
Aalscholver
Kuifaalscholver
Roerdomp
Woudaapje
Kwak
Blauwe Reiger
Purperreiger
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Ooievaar
Zwarte Ooievaar
Lepelaar
Flamingo
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Zwarte Zwaan
Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Dwerggans
Grauwe Gans
Grauwe Franjepoot
Kemphaan
Kleine Jager
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zwartkopmeeuw
Zilvermeeuw
Geelpootmeeuw
Pontische Meeuw
Kleine Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Dwergmeeuw
Dwergstern
Grote Stern
Lachstern
Visdief
Noordse Stern
Reuzenstern
Zwarte Stern
Witvleugelstern
Zeekoet
Alk
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Bosuil
Ransuil
Velduil
Kerkuil
Steenuil
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
Hop
IJsvogel
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Brandgans
Rotgans
Ross / Sneeuwgans
Canadese Gans
Roodhalsgans
Bergeend
Casarca
Nijlgans
Indische Gans
Mandarijneend
Wilde Eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Smient
Wintertaling
Zomertaling
Tafeleend
Krooneend
Witoogeend
Topper
Kuifeend
Eider
Zwarte Zee-eend
Grote Zee-eend
IJseend
Brilduiker
Nonnetje
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek
Zeearend
Bijeneter
Zwarte Specht
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Draaihals
Veldleeuwerik
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Strandleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Duinpieper
Waterpieper
Oeverpieper
Graspieper
Boompieper
Roodkeelpieper
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Gele Kwikstaart
Engelse Kwikstaart
Noordse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Winterkoning
Waterspreeuw
Pestvogel
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Gekr. Roodstaart
Zwarte Roodstaart
Tapuit
Paapje

Visarend
Schreeuwarend
Rode Wouw
Zwarte Wouw
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Ruigpootbuizerd
Buizerd
Wespendief
Sperwer
Havik
Torenvalk
Roodpootvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Smelleken
Korhoen
Patrijs
Kwartel
Kwartelkoning
Fazant
Waterral
Porseleinhoen
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
Grote Trap
Scholekster
Kluut
Steltkluut
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Roodborsttapuit
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Kramsvogel
Merel
Beflijster
Tuinfluiter
Zwartkop
Braamsluiper
Grasmus
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Graszanger
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Grote Karekiet
Spotvogel
Fitis
Fluiter
Tjiftjaf
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Koolmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Kuifmees
Glanskop
Matkop
Staartmees
Baardman
Buidelmees
Boomklever

Kleine Plevier
Bontbekplevier
1
Strandplevier
Zilverplevier
Morinelplevier
4
Goudplevier
Kievit
1
Kanoet
X
Drieteenstrandloper
Paarse Strandloper
X
Steenloper
Bonte Strandloper
X
Krombekstrandloper
Temmincks Strandloper
Kleine Strandloper
2
Bosruiter
1
Witgat
Oeverloper
Tureluur
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
X
Poelruiter
Grutto
IJslandse Grutto
Rosse Grutto
X
Wulp
6500+ Regenwulp
Houtsnip
Watersnip
Bokje

X

X
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Boomkruiper
Grauwe Klauwier
Klapekster
Ekster
Gaai
Kauw
Russische Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Bonte Kraai
Raaf
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Kneu
Frater
Barmsijs
Putter
Groenling
Sijs
Europese Kanarie
Goudvink
Appelvink
Kruisbek
Roodmus
Rietgors
Sneeuwgors
IJsgors
Ortolaan
Geelgors
Grauwe Gors
Totaal
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