De eerste klap is een daalder waard. Op zaterdag 27 januari werd de vogelexcursie naar het
Leersumse Veld gelopen en de aanmelding was overweldigend. Maar liefst 29 deelnemers
waaronder nieuwe leden en introducés!
In een lange sliert slenterden we de gele route van 6.5 km door het bos en de open vlakte.
Onderweg werd er bijgepraat of kennis gemaakt. De koolmezen bleken een “Utrechts”
dialect te zingen want het duurde even voordat de ervaren vogelaars begrepen dat de
koolmeesjes anders communiceren dan bij ons in de randstad.
Helaas was er nog niet veel te zien in het bos, maar horen is scoren. Door de deskundigen
werden bewijsgeluiden gehoord van o.a. de zwarte, groene en kleine bonte specht. Wel
waren de grote bonte specht, roffelend hoog in een boom, de boomklever en de
boomkruiper te zien.
Het Leersumse Veld was ooit een gebied van stuifzand en heide, dat op natte plaatsen ging
vervenen. Rond de 18e eeuw werd het veen afgegraven en opgestookt. Zo ontstonden de
Leersumse Plassen die er nu spiegelglad bij liggen met weinig tot geen vertier op het water.

Koffiepauze hielden we op de plek waar wij in eerdere jaren de spechten hadden gezien en
waar ook de bosuil zijn domicilie heeft. Helaas. Door Marcel (nieuw lid) werd een
opvliegende havik gezien en tot zijn teleurstelling stond de kop net niet op de foto.
Na het bos verlaten te hebben en vanuit een wel erg kleine vogelhut over een verlaten plas
gekeken te hebben, kwamen we op de open vlakte. Een prachtige landschap met grote
bomen, struiken (waar bleef de klapekster nou) van waar wij via een kronkelend pad weer
op de parkeerplaats terugkwamen. Duidelijk was te zien dat de storm van enkele weken
geleden hier danig had huisgehouden.
Toevallig was de Veldschuur (Staatsbosbeheer) open i.v.m. een evenement en was er
gelegenheid voor een sanitaire stop, een kop koffie of een ronde langs de kraampjes.
Misschien een beetje teleurstellend wat vogels betreft, maar op de waarneminglijst van
Johan staan toch leuke (veelal gehoorde) waarnemingen.

We namen afscheid van elkaar en de excursiecommissie hoopt jullie bij de eerstvolgende
excursie in februari (o.a. de Brouwersdam) weer te zien.

Fanny
Waargenomen 27 soorten: Grauwe gans, Kolgans, Kuifeend, Havik, Zilvermeeuw, Houtduif,
Groene specht, Kleine bonte specht, Grote bonte specht, Heggenmus, Winterkoning,
Merel, Goudhaan, Matkop, Kuifmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper,
Boomklever, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Vink, Groenling, Goudvink, Kruisbek.

