Excursie Leersumse Veld, 2 april 2016
Vorig jaar stromende regen, dit keer heerlijk droog weer en weinig wind. Zestien
vogelaars die een mooie wandeling wilden lopen en heel erg hoopten op de zwarte
specht en de kleine bonte specht. Bij de parkeerplaats werden we meteen met veel
gezang verwelkomd en de boomklever was duidelijk aanwezig. Johan had een
opvouwbaar fietsje bij zich om zijn knie te ontlasten. Hij pendelde tussen twee
groepen heen en weer en had aan het eind van de dag 49 soorten gescoord.
Het was een mooie wandeling van zes kilometer door bos en open landschap. De
grote bonte specht werd al snel gehoord en gezien. Op de plek waar de zwarte
specht zich ophoudt, heeft men aan het pad een groene barricade opgeworpen als
natuurlijke bescherming om bezoekers/vogelaars op afstand te houden. De plek werd
meteen een rustpunt om koffie te drinken en te wachten… en te wachten. En dat
werd beloond: voor mij een zwarte flits, maar voor Hennie Cuper de “prijsfoto” van de
dag.
Aan de overkant van het pad werd zowaar ook ineens de kleine bonte specht
gehoord en gezien. Hiervoor liepen we wel van het pad af. Ik geloof dat iedereen
hem wel heeft kunnen zien. De dag kon niet meer stuk natuurlijk.
Jan en Wendy liepen niet verder met ons mee, maar bleven wachten in de hoop met
hun eigen apparatuur een foto van een van de spechten te maken. Ik begreep later
dat ze herten hadden gezien. We zagen hen aan het eind van de wandeling weer bij
de parkeerplaats.
Onderweg waren we ook nog erg blij met een glanskop en een geelgors en kregen
we de boomleeuwerik (dank aan Johan) en de roodborsttapuit even te zien.
Het is altijd fijn om naar de deskundige vogelverhalen van Winfried en Johan te
luisteren onder het wandelen. En op éen dag de Zwarte Specht, de Grote bonte
Specht, de Groene Specht en de Kleine bonte specht. Wie doet ons dat na?
Fanny

Foto’s: Henny Cuper, Maarten Koster en Fanny

Waarnemingen: 49 soorten.
Aalscholver, Blauwe reiger, Boomklever, Boomkruiper, Boomleeuwerik, Boompieper, Buizerd,
Dodaars, Ekster, Fitis, Gaai, Geelgors, Glanskop, Goudhaan, Grauwe gans, Groene specht,
Groenling, Grote bonte specht, Grote lijster, Havik, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Kauw, Kleine
bonte specht, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Kuifmees, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Pimpelmees,
Roodborst, Roodborsttapuit, Slobeend, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Sijs, Tjiftjaf, Zanglijster, Vink,
Wilde eend, Winterkoning, Zwarte mees, Zilvermeeuw, Zwarte kraai, Zwarte specht.

