Grote Trappen en Kraanvogels in
Brandenburg
21 tot en met 24 oktober 2017
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Brandenburg
Brandenburg is een deelstaat in het oosten van Duitsland, in de voormalige DDR. Met maar 86 inwoners per
vierkante kilometer is de deelstaat dun bevolkt (Duitsland in zijn geheel heeft een bevolkingsdichtheid van
227,2 inw./km²; Nederland zelfs meer dan 400 inw./km²). De staat is groot, maar heeft dus weinig inwoners. In
het midden ligt de enclave Berlijn, de hoofdstad van Duitsland. Berlijn was tot 1920 onderdeel van
Brandenburg, maar vormt tegenwoordig een eigen deelstaat.
Door de Russische bezetting tussen 1945 en begin jaren '90 is een groot deel van de oorspronkelijke natuur in
het gebied niet ontwikkeld tot landbouwgebied, waar veel vogelsoorten van hebben kunnen profiteren, met
name ganzen, Zeearenden, Kraanvogels en Grote Trappen.
21 oktober 2017 – Kraanvogels, here we come!
In de ochtend verzamelen we in Deventer, bij het station. Iedereen is prachtig op tijd en met de busjes
volgeladen (hoewel we altijd één extra vrije plek in de bus openhouden) zijn we klaar voor vertrek. Na een
uurtje rijden we Duitsland binnen. Ondanks het regenachtige weer verloopt de reis voorspoedig en even voor
17.00 uur komen we bij ons hotel aan.
Snel inchecken en dan direct op weg naar de nabijgelegen slaapplaats van de Kraanvogels die, op weg naar hun
overwinteringsgebieden in het zuiden, hier verzamelen en aansterken voor hun reis.

Kraanvogels
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De weersomstandigheden zijn ons goed gezind hier, het is inmiddels helemaal droog geworden. De beelden
zijn overweldigend! Het geluid, het karakteristieke "grus grus" en de ontelbare aantallen Kraanvogels die zich
verzamelen voor de nacht, vele tienduizenden vogels schatten we. De grote groepen blijven maar komen
aanvliegen. Net als je denkt dat de laatste wel binnen zijn, komen er weer nieuwe groepen aanvliegen.
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Een prachtig schouw- en geluidsspel tegen een schitterende lucht, die doortrokken is met rode en paarse
strepen. Wat een begin van deze reis!

Grote groepen Kraanvogels
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Na een heerlijk diner in ons hotel gaan we na een lange dag naar bed, want morgenochtend om 7.00 uur staat
voor de liefhebbers het eerste deel van de dag op het programma: de Kraanvogels die hun
overnachtingsgebied massaal verlaten om naar hun foerageergebied te trekken.
22 oktober – naar het grote Trappengebied
Om 7.00 staan alle deelnemers klaar voor de ochtendronde en we vertrekken met onze bus.
Het weer is goed en ook komt zowaar de zon tevoorschijn. De Kraanvogels verlaten luid roepend hun
overnachtingsgebied en hoewel ze dat via de andere kant van het gebied doen, blijft het schouwspel
onveranderd mooi. De Ringmussen die langs de overkant van de sloot zitten worden ook vroeg wakker en zijn
goed te horen, net als de IJsvogel die ook al actief is.
We maken een schatting van het aantal Kraanvogels dat overnachtte in dit gebied, maar we hebben geen idee
of dit aantal, 40.000, klopt. Ik heb de indruk dat het iets aantal lager is dan vorig jaar.
Na het uitgebreide en goedverzorgde ontbijt worden de lunchpakketten ingeladen en vertrekken we om 8.30
uur. Op naar de Grote Trappen.
We rijden het dorp uit en komen al snel weer Kraanvogels tegen die fourageren in omliggende akkers.
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Kraanvogels
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Na een half uur rijden komen we bij het Grote Trappengebied. Op de eerste bekende plaatsen zijn ze die
ochtend niet te vinden, maar wel treffen we andere fantastische soorten aan: 2 Zeearenden, 7 Rode Wouwen,
4 Raven, Graspiepers, Veldleeuweriken.

Zeearenden
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Rode Wouwen

Foto: Josien Schenkels

Er zijn meerdere plekken waar de Grote Trappen zich regelmatig laten zien, dus rijden we weer wat verder. Op
weg naar één van de uitkijktorens in het gebied zien we allerlei leuke soorten zoals de Grauwe Gors, Havik,
Grote Lijster en Geelgors en in verte zien we 2 Grote Trappen. Zo te zien zijn ze dichter bij de tweede
uitkijktoren, dus hup de busjes in en op weg naar het andere uitkijkpunt.
We eten op deze plek onze lunch op, die, evenals het diner en het ontbijt, goed verzorgd is.

Grauwe Gorzen

Geelgorzen
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In de middag rijden we naar visvijvers, vlak bij het dorp waar we overnachten. Een mooi waterrijk gebied, waar
veel ganzen en eenden overwinteren. De rondwandeling levert mooie soorten op zoals Baardmannetjes,
Krakeend, Dodaars, Tafeleend, IJsvogel en Holenduif.
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Ook vanaf deze plek zien we de Kraanvogels overtrekken naar hun slaapplaats. Dit prachtige schouwspel
verveelt nooit dus blijven we hier tot het donker hangen.
Na het overheerlijke diner hebben we de soortenlijst bijgewerkt en het programma van de volgende dag
besproken. Natuurlijk start die met het vroege vogelrondje voor de liefhebbers.
23 oktober – naar één van de meren in Brandenburg
De meeste deelnemers beginnen natuurlijk met het ochtendrondje. Bijna de hele groep om 6.30 uur paraat om
naar de Kraanvogels te gaan, een paar mensen besluiten wat uit te slapen en later aan te sluiten. Dit keer gaan
we naar een hoge toren bij de visvijvers, waar je een fantastisch overzicht hebt over het gebied. We
beklimmen de toren en kijken over de bomen uit.
Wat is het toch bijzonder dat geen dag er hetzelfde uitziet. Een mooie lucht en aarzelend komt het vertrek van
de Kraanvogels op gang. Ze trekken niet over ons heen, maar we hebben geweldig zicht op hoe de Kraanvogels
uitwaaieren over het hele gebied.
Rond de toren is ook van alles te beleven. Een actieve Groene Specht, overvliegende Kruisbekken, Glanskoppen
en roepende Boomklevers. En dat is nog maar het begin van de dag!
Na het ontbijt gaan we op weg naar een meer dat een belangrijk rust-, doortrek- en overwinteringsgebied is
voor veel water- en wadvogels. In de winter vind je hier grote aantallen Brandganzen, Rietganzen, Kolganzen,
Grauwe Ganzen, Wilde Zwanen en Kleine Zwanen. Maar ook Brilduiker, Grote Zaagbek, Smient en Nonnetje
behoren tot de mogelijkheden. We starten aan de zuidoever.
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Vanaf de zuidoever kun je het meer goed overzien.Aan de andere kant van het pad liggen stukken bos, waar we
niet alleen enkele bossoorten zien, maar de bomen houden de wind ook lekker tegen.
Het bos heeft zwaar te lijden gehad onder de zeer zware storm twee weken geleden. Veel bomen zijn
omgewaaid. Door de regen, maar wellicht ook na de zware storm is het vrij stil in het bos.
Rechts over het meer uitkijkend wordt alles goed gemaakt. Als snel zien we een 3 Zeearenden, Watersnippen,
Kieviten, Slobeenden, Wintertalingen, Pijlstaarten, Wilde Eenden en Krakeenden.
Na een aardige wandeling verder langs de oever komen de meeuwen beter in zicht. Naast Kokmeeuw en
Zilvermeeuw zitten er ook vandaag, net als altijd eigenlijk, ook enkele Pontische Meeuwen die zich met de
telescoop zeer goed laten bekijken. Op het meer zwemmen ook nog Brilduikers, een Nonnetje en wat Grote
Zaagbekken.

Pontische Meeuw
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Het weer wordt langzaam wat aangenamer als we lunchen bij een uitkijktoren. We gaan terug naar onze bus en
vertrekken dan weer naar het Grote Trappen gebied. Bij de eerste uitkijktoren die we daar aandoen hebben we
succes. Vanuit de uitkijktoren zien we een groep van 24 Grote Trappen lopen.
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Grote Trappen
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24 oktober – terug naar huis.
Vandaag is het onze laatste dag. We hebben het plan om in de ochtend te vertrekken. Dat betekent een kort
vroeg vogelrondje, waarbij we nog op zoek gaan naar een mysterieuze vogel van de vorige dag. Er melden zich
6 deelnemers. De helft maakt nog een laatste wandeling en de andere helft gaat op zoek. Het is nevelig en het
zicht is niet geweldig, maar na lang zoeken zien we 3 waarschijnlijke Kuifduikers. We nemen afscheid van de
Kraanvogels en haasten ons terug voor het ontbijt.
De bus was al voor het ontbijt geladen en ook de lunchpakketten ontbreken niet. Voor we vertrekken werpen
we nog een laatste blik op de prachtige uitstalling van de pompoen- en fruitverkoper aan de overkant.
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Na ook een lekker voorspoedige terugreis zijn we vroeg in de middag terug bij station Deventer, waarvandaan
iedereen terug naar huis reist.
Reisbegeleider: Josien Schenkels
2e Chauffeur: Klaas Visser
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