LEDENEXCURSIE LEERSUMSE VELD 21 MAART 2015
De mail van het excursieteam met foto’s van onder andere de zwarte specht zorgde
dat er veel aanmeldingen binnenkwamen. We liepen de 7 km-wandeling door een
prachtig gebied. Dat deden we met 18 vogelaars. Ook de fotograaf-vogelaars waren
gekomen met zwaar geschut aan lenzen en camera's. Helaas hebben we maar een
paar momenten gehad dat het droog was. Een constante miezer maakte alles
klammig en doornat. Toch was het een aangename wandeling door een gevarieerd
landschap. Bij een grote open grasvlakte kwam zelfs de zon even door. Meteen
werden de thermoskannen en boterhammen tevoorschijn gehaald. Daar kwam de
sperwer (of was het nou een havik) voorbij en zagen we vinken en lijsters tot leven
komen. Het was van korte duur. Zelfs op de vennen was, op wat dodaars na, weinig
te zien. Waar we wel heel blij van werden was dat we enkele kleine bonte spechten
zagen en wat later op een ander open golvend duinterrein een boomleeuwerik hoog
in de lucht. Jammer genoeg voor de fotografen te lastig daarvan foto's te maken.
Toen we al bijna bij de parkeerplaats waren, trok de lucht zo’n tien minuten open
waardoor de buizerds en gaaien te zien waren en wij vlug weer wat te eten of drinken
namen. We waren dit keer wel eerder thuis dan normaal. Het gebied is zeker
geschikt om nog eens op onze wensenlijst te zetten voor een volgend jaar. Fanny
Fekkes

Waarnemingen: 47 soorten (Johan Idema)
aalscholver, blauwe reiger, boomkruiper, boomklever, boomleeuwerik, boompieper, buizerd, dodaars,
ekster, fuut, gaai, glanskop, grauwe gans, grote bonte specht, grote lijster, heggenmus, holenduif,
houtduif, kleine bonte specht, kauw, keep, kluut (onderweg), koolmees, krakeend,(onderweg),
kuifeend, meerkoet, merel, ooievaar (onderweg), pimpelmees, raaf, roek (onderweg), roodborst,
roodborsttapuit, sperwer, spreeuw, sijs, tjiftjaf, Turkse tortel, vink, waterhoen, wilde eend,
winterkoning, witte kwikstaart, zanglijster, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwarte specht.

