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Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Vrijdag 28 februari.
Na iedereen opgehaald hebben reden wij rond 10.45 uit
Hengelo richting Diepholz naar ons hotel.
Onderweg werden wij al verwend met een aantal rode wouwen.
Na ingecheckt te zijn hebben wij de Neustadter Moor bezocht.
Een leuke wandeling door afwisselend landschap. Raaf en
zwarte specht waren hier de hoogtepunten. Onderweg werden
wij getrakteerd op een prachtig mannetje jagende blauwe
kiekendief
Tegen de avond naar de uitkijktoren van de Rehdener
Geestmoor geweest. Genoten van de trompetterende
kraanvogels die hun slaapplaats opzochten.
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Zaterdag 29 februari.
Om 7 uur weer naar de Rehdener Geestmoor om de kranen te
zien vertrekken naar de akkers. De meeste exemplaren waren
al vertrokken, dus onderweg de foeragerende kraanvogels op
de maisvelden bewonderd.
Na het ontbijt richting Ochsenmoor . Een prachtig plas/dras
gebied. Nog weinig steltlopers, maar wel de eerste
grutto’s,wulpen, kolganzen en veldleeuweriken.
Langs de zuidkant van de Dummer See een prachtige
wandeling gemaakt. Twee zeearenden in de boom waren hier
het hoogtepunt.
Daarna naar de noordkant van het meer gegaan.
Onderweg veel roeken.
De wind was zo hard dat wij besloten een boswandeling te
maken. Donkere wolken pakten zich samen, en net op tijd voor
de enorme bui arriveerden wij weer in het hotel.
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Zondag 1 maart.
Deze ochtend een half uur eerder vertrokken naar de Rehdener
Geestmoor om de kranen weer te zien vertrekken van hun
slaapplaats en met succes. Niet de enorme aantallen die je in
november ziet, maar wel mooie groepen van rond 30
exemplaren luid trompetterend langs zien vliegen.
Na het ontbijt en uitchecken besloten wij ,weer vanwege de
harde wind om de boswandeling te maken. Wij kozen voor de
Stemweder Berg, een bos op de heuvel met prachtig uitzicht.
Toen wij uit de auto stapten passeerde een rode wouw.
In het bos veel spechten (grote bonte) boomklevers,
overvliegende kruisbekken en een havik.
Na nog een rondje Ochsenmoor ( toch nog proberen of er al
wat steltjes gearriveerd waren…helaas) hebben wij de terugreis
naar Hengelo aanvaard.
Iedereen was tevreden over dit weekend en we hebben
genoten van veel leuke waarnemingen!
De soorten van het weekend waren:
Kraanvogel
Zeearend
Rode Wouw
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