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VERSLAG EXCURSïE STAATSBOSSEN GïETENT 13 maart 1982.

Om 08.30 uur hadden zich 15 personen verzameld op hêt

Overwinnlngsplein te Graningen voor een vogelexcursie in

Noord-Drente. Er waren twee rorltes uitgestippel-d, waar uit
gekozen kon wcrclen. Doordat de rveersvoorspell ing niet zo besE

was, werd afgezien van het Fochteloërveen ên werd er besloten,

mede door het succes van vorig jaar, voor een bezoek aan de

Staêtsbossen bi j  cieten.

Hoge "bloemkoolwolken " met daarbij een heerliJk zonnetje maakte

de rtt van GJ:oningen r:ichtj.ng rotonde Gieten tot een aangename

verpozing. Even voorbiJ de afsiag Anlco moest er al hard op hêt

rernpedaaL worclen getrapt en iJlings een parkeerhêvent.J e worden

opgereden, warrt een wij fJe Havik kruiste ons padr dan 1et een
vogelaar niet rqeer op autoafstand; medeweggebruikers t er moet
gekeken worclen, het ging gelukkig allêmaal goed en het was een
leuk begin. Bij d.e rotonde r/lcog nog een Buizerd rond, fel- aange-

vallen door enkele Zi\rarte Kraal-en.
Wij besloten eerst een korte wandeling te houden bij het Sekmeer,

aan het begín van hêt bosccrr.plex. De zang van Grote Lijster
galmde door het noà kal-e bos. ïn de verte was de lach van de
Groene SpechÈ te horen en dichterbij de roep van d.e Zwartê Specht.
Een Boomkrulper zcch onvermoeibaar een boomstam af, spJ.raalsgewlJs
a1 wriémelend met het durrrre gebogen snavel-tje op zoek naar larfjes
en splnnetjes, .om dan onverdrolên aan een volqende boom te be-
ginnen. Op het Sel.Jieer verbleven een tiental wilde Eenden en op
een aangrénzêho akkertj e scharrelden een drietal Geelgo.rzen met
enkele VLnken en een Keep. Op meerdere plaatsen hoorden lre de

IJIe roep van de Goudvin.llen, ook zagen we enkele exempl-aren
overvliegen. Goudhaantj es miespèlen in het donkere dennegroeh.
We wandele:r terug naaÍ" rle aut-ors en zien dan tot onze grote

vreugde 2 Appeivinken in een boom foerageren. Ook een paartje

Goudvinken deed ziêir tè goed aan de z$reIl ende bladknoppen.

We besluiten aan de rand. van het bosgebied te blljvén, om{at
daar de beste kans is, om j agende of bal-tsende Havl.ken !"aar te

nemen. We gaan Can ook rlan de hoofdweg af en wandefen een breed
zandpad af. Hier'zien we d.an een Havik mannetj e van het ene

boscomplex naar het andere oversteken. Mauhrende Buizerds kringelen
over het bospad en we horen ze nog lang nadat ze ult ons gezlchts-

veld zijn verdwenen. Een zingende Veldleeuwerik gaat aL tlerellerend
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to t  g ro te  hoog te .  Dan  opeens . . . . . ,  j a  he t  i s  hem. . . .  I  de  Jube l -
zang van de Boomleeuwerikr'', wat een vreugde j-n de groep .

De.lucht betrekt, donkere wolken trekken zich samen, weldra

klettert de hagel naar beneden, het plttoreske kerktorentJe.

van Rolde doen vervagend. De Geelgors' bleef evenwel doorzingen.

WeLdrei kLaart het echter weer op en de zcln streelt onze

blozende wangen. Een groep Sijzen d.warue1t door de lucht en

Kopenrrriek en Grote Lfjster zoeken cle weii.anden weer opr;i";, '

Een Zwarte Specht wordt waargenomen aIs het van het ene bos-. . i .
,  . 1  i

perceël naar het andere vliegt evenals een troepje Staartmezen.

Een Grote Bonte Specht laat zi jn lokroep horen in het bos,

Dan word.t weer de zang van een Boomleeuwerik gehoord, even later
Á a

zíen we*Vogel als een stip boven een kale grasvlakte. Ruim acht

minuten bli j f t het al zingend in de Lucht, waarbi-j de korte

staart  erg opval lend is,  evenals de dr iehoekige vleugels.

Tot..onze verbazing zien we even later nog 4 Boomleeuweriken

aankomen vliegen, welke neerstri jken op de grond, het andere

exemplaar bli j  ft doorzÍngten.

Twee troepjes Goudplevieren van resp. 7 en 5 stuks vliegen over,

wegzhrenkend achter de bosrand. Twee Haviken verschlJnen dan

boven de bosrand, aan de grootte te oordelen, moeten het twee

wi j fJes zi jn,  welke al  zwevend om elkaar heen kr ingelen.

We besluiten dan naar een ander ^rosgedeelte te gaan, de ïrufilrn€-

ring van de bosperceleb laat ik maar achterwegle.

Ook hl,er worden we venrelkomd door een zingende Boomleeuwerik.

Langs de bosrand trekken GoudhaantJ es door met rneerdere ÍlêZ€Íl-

soorten. Als de kijkers worden gericht, bli jken er ook mÍnimaal

2 Vuurgoudhaantjes bij te zÍtten, verder Kool- Pimpel- en 3

Kuifmezen. Even later zien we ook een zestal Zwarte Mezen.

Ook Winterkoning, Boomknriper en Matkopmees kruisen ons pad.

Plots bli jven we doodsti l  staan; in een wj.lde bnridsvlucht

komt een paartj e Haviken naderbij, gaan in wilde vlucht langs

de bosrand en gaan als kamikazepiloten tussen de dichte boom-

stammen door. Wat een schouwspel, wat een geluk, om dit weer

mee te mogen maken, nadat de soort  bi jna.was ui tgeroeid hier

in Nederland.

Een troep van naar schatting 60 Barmsi jzen gaat in golvende

vlucht over een perceel kaalslag en ook hier z ien we weer

2 Haviken, wi j f j  es in zweefvl-ucht langs de bosrand zwenken.
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ïn een perceel kaalslqg met enkele verspreld staande sparren,

wo'rdt dan nog de Klapekster als klapstuk gezJ-en; hevig balan-

cerend, met de staart om zíJn evenwicht te bewaren tfjdens de
harde wind en een kort hagelbuitJe. Even lat'er zlen we hem
ook trbiddendtt a1s een Torenvalk.

Tenrgneandelend naar de auto I s wordt langs een bosrand dan

nog een Spemer met nog 2 Havlken waargenomen.
Zeer voldaan stappen r^re in de auto I s en keren terrrg naar het
dnrkke stadsgewoel dat GronLngen heet.

Loek SchoLtens.


