Vogelexcursie over het Doldersummerveld

Zaterdag 4 mei 2013 verzamelden zich 8 deelnemers om 08.15 uur aan de Huenderweg voor de
KNNV-excursie rondom het Doldersummerveld.
Het was zonnig, helder weer, maar er woei een nogal frisse Z.W.-wind : het koude voorjaar weet
maar niet van wijken.
Op de P.-plaats zong een Tuinfluiter uit volle borst, ook een Gekraagde Roodstaart (de eerste van
vier) liet zich horen. Boven het heideveld zongen zeer veel Veldleeuweriken in een dichtheid die
dezer dagen alleen nog in de goede natuurterreinen te vinden is. Ook Boompiepers waren vrij talrijk.
Geelgorzen zongen hun "simpele" liedje, een veel minder uitbundig gekleurd vrouwtje vertoonde
zich ook nog even.
De op heidevelden tegenwoordig vrij algemene Roodborsttapuit liet zich op meerdere plekken
bewonderen. Van de "gewone" Tapuit (intussen bepaald niet gewoon meer) zagen we maar één
mannetje, waarschijnlijk nog op doortrek. De plek waar hij vorig jaar, tijdens dezelfde excursie,
meerdere territoria had, was nu leeg : gevolg van het koude voorjaar? Overigens waren we hier toen
een week later.
Een hoogtepunt was ditmaal de schaarse Boomleeuwerik (Fries: Heideljurk). Langdurig zong hij hoog
boven ons, zijn opvallende silhouet ( korte, brede, afgeronde vleugels en een opmerkelijk kort
staartje ) stak fraai af tegen de blauwe lucht ; zijn lied met het heldere luu-luu-luu klonk luid ; niet
voor niets is de wetenschappelijke naam Lullula arborea. Er waren twee territoria.
In het zeer drassige hart van deze heide foerageerden (rustpauze op reis naar het Noord-Oosten)
minstens 9 Kemphanen en -hennen, één pikte in het water om zich heen als een franjepoot. De
mannetjes hadden alle mogelijke kleuren; wit-, zwart- en bruingekraagd. Ook in dit water liep een
zomerkleed Zwarte Ruiter. Kieviten en zelfs een paartje Grutto's bevonden zich hier in hun natuurlijk
broedgebied. Verder in het plas-dras : Grauwe Gans, Wilde Eend, Wulp, Tureluur en Gele Kwikstaart.
Vanuit de hoge uitkijktoren zagen we neer op een Fitis die een nest aan het bouwen was op de
grond, diep in het dode buntgras.
Na in 4 uren een afstand van 7 kilometer te hebben afgelegd, kwamen we weer bij de auto's aan.
Al met al hebben we 34 soorten waargenomen, te weten :
Grauwe Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Kievit, Tureluur, Zwarte Ruiter,
Grutto, Wulp, Kemphaan, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Koekoek, Grote Bonte Specht,
Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Boompieper, Gele Kwikstaart, Gekraagde
Roodstaart, Tapuit, Roodborsttapuit, Grote Lijster, Tuinfluiter, Fitis, Glanskop, Gaai, Zwarte Kraai,
Spreeuw, Huismus, Vink, Geelgors.

Meindert Swart.

