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Inleiding
De vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe en Heerde heeft opnieuw een vogelreis
georganiseerd in navolging van de vogelreizen die Harry van Diepen in het (recente)
verleden organiseerde. De keuze was voor 2005 niet moeilijk, aangezien wij via Kees
Roselaar van de vogelwacht Alkmaar een reisverslag ontvingen van hun reis naar
Havelland in 2004. Hoewel wij nog steeds enthousiast zijn over het Midden Elbe gebied,
waar wij zes jaar achtereen gedurende eind mei vogels observeerden, was iedereen het
over eens dat een nieuw gebied weer andere uitdagingen biedt. De beslissing werd snel
genomen en in no time waren acht vogelaars enthousiast om een weekje vogels te kijken
in Havelland. Ieder reisverslag kenmerkt zich door een eigen invulling. Dit geldt ook
voor dit reisverslag. Er zijn twee impressies opgenomen, respectievelijk van Roel
Pannekoek en Matthijs Bootsma. Margriet Maan geeft een beschouwing over de planten
en Frans Bosch geeft een overzicht van de waarnemingen van zoogdieren. Gert Prins
heeft twee tekstbijdragen geleverd over interessante insecten en de Zandhagedis, terwijl
Adrie Hottinga de dagervaringen heeft opgesteld. Onze dichter-vogelaar Erik Murris
heeft dit reisverslag weer gelardeerd met gedichten. Deze inleiding is dus kort en moet
alle aanleiding geven om verder te lezen.
Dit reisverslag kan weer dienen als opstap voor leden van de KNNV die het Havelland
willen bezoeken. Er is veel te zien en een bezoek eind mei is zeker de moeite waard. Wij
hebben slechts een klein aantal gebieden kunnen bezoeken en beseffen dat ook de
beschrijvingen in dit reisverslag onvolledig zijn. Als opstap om zelf of in groepsverband
dit deel van Havelland te bezoeken biedt dit reisverslag onzes inziens voldoende
inspiratie.

In Havelland bezochten wij meerdere locaties met als uitvalsbasis Lochow, gelegen nabij het dorpje Ferchesar
ten noordoosten van Rathenow.

Samenvatting

Impressie Lochow en omgeving

In 2005 bezochten leden van de KNNV afdeling Epe – Heerde en de
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe van zondag 22 mei tot en met vrijdag 27 mei in
Brandenburg een aantal natuurgebieden tussen Rathenow en Berlijn. Het bezoek was
primair gericht op het waarnemen van vogels, maar ook andere faunagroepen en planten
hebben veel aandacht gekregen door de brede belangstelling van de deelnemers. In totaal
werden 144 vogelsoorten waargenomen, waarvan zeker de vele Visarenden, het
Woudaapje bij de Beetzsee, erg veel Ortolanen en enkele Kuifleeuweriken bij Gülpe en
de Sperwergrasmussen in de Döberitzerheide zeker vermeldenswaard zijn. De Grote
trappen in de Havelländische Luch konden goed geobserveerd worden. Het
blauwgraslandencomplex bij de Buckowersee is botanisch een juweel, dat ook voor
diverse vogelsoorten die gebonden zijn aan natte biotopen zeer waardevol is:
Krekelzanger en twee paar Watersnippen waren aanwezig. De directe omgeving van
Lochow leent zich voor diverse excursies. Zandhagedissen waren bij de huisjes aanwezig
en bij de bosvijver zagen wij Ringslangen.

Bij de Witzker See waren Buidelmezen en in Auländer was een Kwartelkoning en in het
droge grasland bij de Witzker See riep een Kwartel. Iedere dag werden ander gebieden
bezocht. Vóór het ontbijt werd in de directe omgeving een gebied bezocht, al dan niet in
groepsverband, en overdag werden gezamenlijk meerdere gebieden bezocht. Het primaire
doel waarvoor wij Havelland bezochten is zeker gehaald: observatie van Grote trappen.
In het Havelländisches Luch waar de Grote trappen hun biotoop hebben, zijn ook
Kraanvogels gezien en meerdere Grauwe kiekendieven. Naast de vogels werden ook van
33 soorten zoogdieren sporen gevonden of exemplaren waargenomen. De vakantiehuisjes
waar wij in Lochow verbleven hebben zeker bijgedragen aan het succes van deze
vogelreis.
Zusammenfassung
In 2005 besuchten Mitgliedern von der Königlichen Niederländischen Naturhistorischen
Vereins (KNNV), Abteilung Epe-Heerde von Sonntag 22 Mai bis Freitag 27 Mai einige
Naturschutzgebiete in Havelland. Diese Vogelreise war organisiert worden von einigen
Mitgliedern von VoZoVAR (Vögel, Säugetiere, Fische, Amphibien und Reptilien) eine
der Arbeitsgruppen der Abteilung. Wir haben versucht um viele Foto’s in diesere
Reisebericht auf zu nehmen. Diese Vogelreise stand nicht nur im Zeichen der
Beobachtung von Vögeln, sondern auch der Determination von Pflanzenarten und
Säugetiere ist auch grosse Aufmerksamkeit gewidmet worden. Der Zweck der
Teilnehmer dieser Reise war, Gebieten zu besuchen und Kenntnisse zu erwerben über
Vögel, Pflanzen, Amphibien und Säugetiere. Wir haben in Sechs Tagen insgesamt 144
Vögelarten gesehen. Höhepunkte waren die Beobachtungen von viele Fischadler, der
Zwergdommel in der Beetzsee, viele Ortolane und einige Haubenlerche in die Umgebung
von Gülpe und der Sperbergrasmücken in der Döberitzerheide. Die Großtrappen in der
Havelländisches Luch haben wir gut observiert. Das Großseggenriede und
Zwergbinsengeselschaften in die Umgebung von der Buckowersee ist botanisch sehr
wertvol. Auch für verschiedene Vögelarten wie der Bekassine und Schlagschwirl ist diese
Umgebung sehr wichtig. Die directe Umgebung von Lochow ist wichtig für mehrere
Excursionen. Zauneidechsen wahren bei die Fereinwohnungen und beim Waldteich
haben wir Ringelnatter gesehen. Bei der Witzker See wahren im Ried mehrere
Beutelmeise und in die Auländer hörten wir Wachtelköning und in dass trockener Wiesen
beim Witzker See war ein Wachtel. Jeden Tag haben wir neue Gebieten besucht. Für
Frühstück besuchten wir Gebieten in die directe Umgebung von Lochow oder Ferchesar,
mit viele oder wenige Mitglieder. Nach dem Frühstück besuchten wir insgesammt
mehrere Gebieten. Das Hauptziel war für uns die Großtrappe zu beobachten und dass Ziel
haben wir sicher erreicht. In das Havelländisches Luch wo die Großtrappen leben, haben
wir auch Kraniche und mehrere Wiesenweihe gesehen.
Neben die Vögel haben wir auch von dreiunddreißig Arten Saügetiere Spuren gefunden
oder Tieren gesehen. Die Ferienwohnungen in Lochow und die Umgebung hat sicher
eine Große Beitrage gelieferd für der Erfolg diese kurze Vogelreise.

Kaartfragment omgeving Rathenow, Ferchesar, Ferchesarer See, Lochow, Witzker See, Parey,
Gülpe en Gülper See

Vogel- en natuurreis Havelland in 2005 – 22 mei tot en met 27 mei 2005
KNNV afdeling Epe – Heerde en VBW Noord-Veluwe
Dit is alweer het elfde reisverslag dat is samengesteld door onze kleine maar actieve
afdeling Epe/Heerde van de KNNV. De afronding van een vogel- en natuurreis dient
bezegeld te worden met een reisverslag. Reisverslagen worden geruild en dienen als
naslagwerk voor de deelnemers en als gids voor vogelaars die de gebieden, waar wij vele
waarnemingen verrichtten, zelf óók willen bezoeken.
In 2005 is van het ‘gebruikelijke patroon’ afgestapt om de Elbe bij Pevestorf te bezoeken,
hoewel individueel deze locatie nog wel wordt bezocht. Van de Vogelwerkgroep
Alkmaar ontvingen wij een reisverslag van hun vogelreis in 2004. Wij waren direct
gebiologeerd door de waarnemingen en besloten hun voetstappen te volgen en ook
Havelland te bezoeken. Na diverse bezoeken op de website, kwamen wij uiteindelijk in
dezelfde zomerhuisjes terecht als onze collega-vogelaars uit Alkmaar. Wij hadden ons
terdege voorbereid en ook de avifauna ‘Die Vogelwelt in Brandenburg und Berlin’
aangeschaft. Dit boek is een echte aanrader voor diegenen die Brandenburg willen
bezoeken.
Het doel van deze reis was in eerste instantie om de
gebieden waar de Grote trap verblijft te bezoeken en
deze bijzondere vogel waar te nemen. En dit doel is
zeker bereikt, naast alle andere bijzondere
waarnemingen die wij hebben verricht in een voor ons
onbekend “stukje” Duitsland.
Op zondagmorgen 22 mei 2005 vertrokken wij richting
Lochow, in de gemeente Stechow-Ferchesar. Lochow
is een kleine nederzetting bij het dorp Ferchesar 4 km
achter een dennenbos te bereiken via een betonpad.
Voor de meeste deelnemers aan deze vogelreis was dit
onbekend gebied en waren de verwachtingen hoog
gespannen. Op vrijdag 27 mei gingen wij weer
huiswaarts, aangezien er zaterdag 28 mei weer andere
verplichtingen waren voor een aantal deelnemers op
Hagedoorns Plaatse te Epe.

“Sfeerbeeld” Ferchesarer See
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Logistiek en verblijf
Logistiek is deze keer voor een simpele oplossing gekozen. Gert en Adrie stelden hun
personenauto ter beschikking als vervoermiddel. Op 22 mei vertrok even na vijven de
eerste groep uit Vorchten, om vervolgens in Vaassen zich bij de tweede groep te voegen.
Na een reis van 580 km kwamen wij om 14.10 uur in Ferchesar, waar de eigenaar van de
zomerwoningen in Lochow woont. Vanaf het centrum van Ferchesar moet eerst nog een
betonpad door een Grovedennenbos gevolgd worden, waarna aan het eind van het bos
een enclave bij de Witzker See ligt waar voornamelijk zomerwoningen zijn.

Vakantiehuisjes Lochow Ferchesar
“Ferienhausvermietung Liane Zemlin”

In twee aaneengeschakelde zomerwoningen overnachtten wij. Op de veranda begroetten
wij de nacht en hadden we ontbijt. De warme hap gebruikten wij in Ferchesar en in het
nabijgelegen Witzke aan de andere zijde van de Ferchesarer See. Reisroute: Heerde,
Vaassen, Apeldoorn, Hengelo, Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Magdeburg,
richting Berlijn, afslag 73 naar Burg, Genthin, Rathenow, Stechow, Ferchesar, Lochow.
Ferchesar
De naam van dit dorp duidt op een Slavische nederzetting (Verchzejer=Hohensee; op een
hoogte aan het meer gelegen). De parel van Havelland, zoals Ferchesar vaak genoemd
wordt, ligt idyllisch aan het eind van de Hohennauener-Ferchesarer See. Sinds 1900 is
Ferchesar een geliefd oord voor waterrecreatie tijdens de zomermaanden. Tijdens de
zomermaanden is Ferchesar goed op toerisme ingesteld, al merk je daar in het kleine dorp
weinig van, aangezien de toeristische voorzieningen voornamelijk buiten het dorp
gevestigd zijn.

Buckow
Buckow ligt in het Luchlandschap en is onderdeel van het beschermingsgebied van de
Grote trap. Net buiten het dorp bevindt zich het natuurcentrum dat uit een
bezoekerscentrum en onderzoekscentrum bestaat. Vanuit dit centrum bekommert de
natuurbescherming zich over de met uitsterven bedreigde Grote trap. In 1978 werd het
natuurbeschermingscentrum opgericht, dat tegenwoordig ressorteert onder de deelstaat
Brandenburg. De hoofdtaak van
de bescherming van Grote trappen
richt zich hoofdzakelijk op allerlei
vragen die voortvloeien uit een
aangepast agrarisch beheer in de
beschermde gebieden. In deze
gebieden bevinden zich
uitzichttorens van waaruit Grote
trappen geobserveerd worden.
Tevens bevindt zich in het
beschermde gebied
Havelländisches Luch een
omheind terrein van waaruit Grote
trappen “uitgewend” worden.
Straatbeeld met bloeiende kastanjes en linden
Grote trap
De Grote trap is de zwaarste vogelsoort in Europa die kan vliegen; volwassen hanen
kunnen een gewicht bereiken van 14 tot 17 kg. De slankere hennen moeten het doen met
een gewicht van 4 tot 7 kg. Grote trappen leven in West Havelland in grootschalige
agrarische landschappen. Er is groepsgedrag: de jongen verblijven nog maandenlang
nadat ze vliegvlug zijn in wijfjesgroepen. Van maart tot eind mei is de baltstijd, waarbij
de hanen een imponerend gedrag vertonen. Hierbij wordt de staart opgetild zodat het
lichte achterlichaam breed wordt uitgespreid en ook de veerkraag rond de hals wordt
opgeblazen. De bedoeling van dit “hanengedrag” is dat de hennen verleid worden. In de
omgeving van enige kilometers van de baltsplaats zoeken de hennen op beschutte
plaatsen in de vegetatie een nestplaats. De hennen leggen één tot drie eieren die tussen de
24 en 26 dagen uitgebroed worden; de verzorging van de kuikens vindt plaats door de
hennen. Het duurt vrij lang voordat Grote trappen geslachtsrijp zijn; voor de hennen twee
tot vier jaar en voor de hanen drie tot zes jaar, maar de levensduur van 20 jaar
compenseert de lange intro tot de geslachtsrijpheid.
Grote trappen zijn van oorsprong steppenbewoners die zich in Duitsland op de rand van
het meest westelijke verspreidingsgebied aangepast hebben aan een verblijf in het
agrarisch gebied met grote oppervlakten extensief beheerd akkerland, braakland en
extensief beheerde graslanden. Het kuikenstadium vergt een hoge kwaliteit van de
entomofauna in het biotoop. Voor veel vogelsoorten die aangewezen zijn op het
agrarische landschappen die extensief beheerd moeten worden, is de ‘spiraal’ bekend. De
intensivering van het agrarische bedrijf heeft inmiddels veel vogelsoorten laten
verdwijnen en veel vogelsoorten, zoals de Grote trap, staan onder grote druk in agrarische

landschappen waar industriële bedrijvigheid is geïntroduceerd die leidt tot een afname
van biodiversiteit. Grote trappen leven in Brandenburg in het Haveländischer Luch en de
Belziger Landschaftswiesen. In deze twee
uitgestrekte agrarische cultuurlandschappen vindt extensief graslandbeheer
plaats en worden allerlei soorten
akkergewassen geteeld en liggen periodiek
akkers braak (Dreifelderwirtschaft). Door
de diversiteit aan beheer zijn in deze
gebieden veel zaden aanwezig en insecten
voor de kuikens. De tijd dat de
schoolkinderen vrij kregen om grote
troepen Grote trappen van de akkers te
verjagen is lang geleden.
Bivak in het Havelländisches Luch (23 mei 2005)

Momenteel leven nog twee kleine groepen in deze twee gebieden. Buiten deze twee
reservaten is het vrijwel onmogelijk om op deze schaal agrarische gebieden zonder
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen te exploiteren: directe randvoorwaarden
voor de bescherming van het leefgebied van de Grote trap. In de reservaten zijn
beschermingsmaatregelen van toepassing; de trappen kunnen zich terugtrekken binnen
omheinde veldjes, zodat via predatie minder verliezen optreden bij de kuikens. Laat
onverlet dat in en bij de drie reservaten veel roofvogels zijn die ook kuikens prederen. In
Buckow worden derhalve eieren in een broedmachine uitgebroed en worden de kuikens
in de reservaten uitgezet in de omheinde veldjes. In de Havelländisches Luch en de
Belziger Landschaftswiesen bestaat het aantal Grote trappen uitsluitend uit gekweekte
vogels. De kuikens verblijven dus in kooien in het omheinde gedeelte. De oudervogels
kunnen in en uit vliegen en ook nog voer halen. Naast deze twee reservaten waar de
trappen ook zelf reproduceren (eieren worden in Buckow uitgebroed) verblijven ook
trappen in de Fiener bruch op de grens met Sachsen Anhalt. Vanuit zowel het instituut in
Buckow als in Baitz vindt permanent onderzoek en bescherming plaats in de drie
reservaten.
Voor het observeren van Grote trappen is de baltsperiode vanaf half maart tot en met half
mei de beste tijd, aangezien de trappen zich dan concentreren in de twee reservaten. In
beide reservaten staan observatietorens die een prima locatie zijn om trappen te bekijken.
Na eind mei is de kans om trappen te observeren veel minder, aangezien de families met
kuikens zich ophouden in de (hoge) vegetatie. In totaal zijn momenteel in Brandenburg
circa 90 Grote trappen aanwezig op slechts 5 % van de oorspronkelijke agrarische
landschappen waar deze imposante vogel in de zestiger jaren nog voorkwam.
De bescherming en het instandhouden van biotopen voor de Grote trap is vrij complex en
kostbaar vanwege de grote oppervlakten die nodig zijn om kernpopulaties te behouden.
Voor veel andere vogelsoorten is de bescherming minder complex. En dan te bedenken
dat in 1940 de populatie nog 4100 ex. telde. In 1960 was het aantal vogels al afgenomen
tot 1200, in 1980 werden nog 560 ex. geteld en omstreeks 1990 waren er nog circa 60 ex.
Door alle inspanningen in de omgeving Buckow zijn de aantallen weer licht toegenomen.

Het valt sterk te betwijfelen of de Grote trap het, zonder de directe bescherming die thans
in de drie gebieden uitgevoerd wordt, nog kan redden.
Natura 2000
Natura 2000 is het verzamelbegrip van alles wat te maken heeft met de bescherming van
de Vogel- en Habitatgebieden in Europa. In de aangewezen Vogelrichtlijngebieden en
aan de Europese Commissie voor aanwijzing voorgestelde Habitatgebieden heeft de
bescherming van zowel soorten als biotopen de hoogste prioriteit op nationaal niveau.
Ook in de deelstaat Brandenbrug vallen diverse gebieden onder de beschermende
werking van Natura 2000.
In Brandenburg zijn 27 gebieden
aangewezen als
Vogelrichtlijngebied en 620
gebieden voorgesteld als
Habitatgebied. Vertaald naar
oppervlakte is 648.431 ha
aangewezen als
Vogelrichtgebied; dit is 22,0
procent van de totale oppervlakte
van Brandenburg.
Beweiding omgeving Garlitz

De aangemelde oppervlakte als Habitatgebied is 332.842 ha en dit is 11,3 procent van de
totale oppervlakte van Brandenburg. Dit alles bezien in de context van Nederlandse
proporties; de Veluwe van circa 60.000 ha lijkt voor onze beleving groot en is ook in het
kader van Natura 2000 als VHR gebied aangewezen. Op Nederlandse schaal lijken de
VHR gebieden in Brandenburg erg groot, maar gelet op de percentages van het totale
landoppervlak in Brandenburg zijn de oppervlakten voor de VHR gebieden nog
bescheiden. De meeste gebieden die wij bezochten vallen onder de richtlijnen van Natura
2000 en hebben te maken met de regelgeving voor Europese bescherming.
Natuurbescherming in Havelland
We onderscheiden natuurbescherming die via de deelstaten wordt geregeld (Staatliche
Vogelschutzwarte) en de NABU (Naturschutzbund Deutzland), qua organisatie
vergelijkbaar met Vogelbescherming Nederland. Beide organisaties beheren terreinen,
zijn breed in hun aanpak en de NABU werkt erg veel met vrijwilligers en is ook sterk
gericht op educatie. De NABU heeft zeven vakgroepen, waarvan de vakgroep
ornithologie het grootst is met interessante deelprojecten die vooral gericht zijn op
soortbescherming en biotoopbeheer. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan publicaties.
De Staatliche Vogelschutzwarte doet veel aan onderzoek; bijvoorbeeld het Grote trappenonderzoek in Buckow. In juni 1998 is het natuurpark West Havelland opgericht dat haar
kantoor heeft gevestigd in Parey. Dit park beslaat een oppervlakte van 1.315 km2 en is
een onderdeel van het Flusslandschaft Elbe-Brandenburg Biosphere Reserve. In dit
gebied waar de Havel in de Elbe uitmondt komen veel zijvieren uit Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen en Sachsen-Anhalt bij elkaar.

Mede door de vele meren bevindt zich hier één van de grootste aaneengesloten wetlands
van centraal Europa. De lokaal kilometers brede uiterwaarden van de Havel kunnen in de
late winter onderlopen met water dat afkomstig is van de Elbe. Tussen de rivierlopen zijn
zandopduikingen (rivierduinen en ijstijdafzettingen) die lage heuvels vormen en die
grotendeels met Groveden bebost zijn. In totaal is slechts 20 % van het West Havelland
cultuurland (vooral landbouw met veel granen en aardappels), 40 % is bos en 40 % zijn
gebieden die periodiek onder water kunnen staan.
Deze gebieden, de zogenaamde Auländer, drogen in de loop van het voorjaar geleidelijk
op en zijn (behalve op de natste plaatsen) begroeid met dichte vegetaties van Rietgras en
andere breedbladige grassen en vochtminnend kruiden. De vegetaties worden één- of
tweemaal per jaar gemaaid worden voor de voederwinning voor de rundveehouderij. Veel
van deze Auländer zijn inmiddels natuurreservaat. Er wordt in vergelijking met
Nederland opvallend weinig begraasd.
Vrij veel agrarisch gebied in Havelland dat in het park ligt wordt extensief beheerd en
uitbetaling van inkomstenderving vindt plaats via natuur- en landschapssubsidies
(Vertragsnaturschutz). Deze subsidieregeling is vergelijkbaar met de regelingen voor het
particuliere landschaps- en natuurbeheer in Nederland. De wetlands van de Havel met
haar zijrivieren zijn van internationaal belang voor overwinterende Rietganzen,
Kolganzen en Grauwe ganzen, Kraanvogels, Wilde zwanen en Kleine zwanen. Als
broedgebied en doortrekgebied voor steltlopers en eendachtigen zijn de wetlands van

essentieel belang. De rijkdom aan vis op de Havel is enorm; er zijn vele soorten
amfibieën en op veel locaties leven Otters. Naast de Otters natuurlijk veel Bevers, Reeën,
Edelhert en Wilde zwijnen in de Auen. Uiteraard komen in Havelland veel predatoren
voor zoals Zeearenden, Vossen en Wasbeerhonden.
Natuurpark West Havelland
Ferchesar ligt in het natuurpark West Havelland, waarvan het kantoor van het parkbeheer
gevestigd is in Parey. Net zoals in de overige natuurparken in Brandenburg, wordt
gebruik gemaakt van ervaren vrijwilligers die rondleidingen verzorgen en ook veel
aandacht besteden aan voorlichting op scholen en veldlessen. In het natuurpark West
Havelland liggen veel meren, waarvan de bekendste in de omgeving waar wij waren, de
Gülper See, Hohennauener en Ferchesarer See, Witzker See en Beetzer See zijn.

De in Mecklenburg ontspringende Havel mondt na circa 345 km bij Havelberg in de
Elbe. De Havel is de levensader van het Naturpark Westhavelland. Het natuurpark beslaat
een oppervlakte van 1.315 km2 (131.500 ha). Het natuurpark heeft een internationale
betekenis voor vogels die gebonden zijn aan natte- en vochtige biotopen. Meerdere
ganzensoorten en Kleine Zwanen en Wilde zwanen overwinteren in Havelland. Eenden
en steltlopers vinden in het voorjaar en herfst tijdens de lange trekroutes in Havelland
rust- en foerageergebieden. Hier is ook de Kemphaan, het boegbeeld van het natuurpark,
gedurende het voorjaar op de baltsplaatsen aanwezig. Veel zeldzame broedvogels die
gebonden zijn aan extensief beheerde vochtige graslanden broeden in het natuurpark:
Grutto, Tureluur, Wulp, Watersnip en Kwartelkoning. Bevers en Otters zijn rijk
vertegenwoordigd.

Impressie van Roel Pannekoek; Grote trappen in het Havelland
N.B. De gebiedsbeschrijving van het Havelland is grotendeels ontleend aan het verslag
van Kees Roselaar, Vogelwacht Alkmaar.
Al verscheidene malen bezochten we de afgelopen jaren het Nationaal park Müritz in de
voormalige DDR. Een fantastisch gebied globaal tussen Berlijn en Rostock, rijk aan vele
vogelsoorten door de afwisseling
van biotopen, niet in het minst door
het op één na grootste Duitse meer,
de Müritzsee en de tientallen
kleinere meren daar ten oosten van.
Vooral roofvogelsoorten als Visen Zeearend, Rode wouw en
Zwarte wouw en alle
kiekendievensoorten zijn daar elke
dag te bewonderen.

Roel in de observatiehut bij Buckow

In het voorjaar broeden in de ontoegankelijke moerassen ettelijke paren Kraanvogels,
welke in de herfst gezelschap krijgen van duizenden soortgenoten uit Scandinavië. Op de
trek naar Spanje is voor deze vogels de wijde omgeving ten noorden van de Müritzsee
een geliefd foerageergebied en de ondiepe meren dienen als slaapplaats. De grote
groepen invallende en luid roepende kranen vormen dan een spectaculair gezicht.
Maar…., er zijn nog veel meer erg fraaie natuurgebieden in voormalig Oost-Duitsland!
Medio mei bezocht een groep vogelaars, waar ik deel van uitmaakte, het Havelland. Een
eveneens waterrijk landschap ten noorden van de autobaan Magdeburg – Berlijn en in
feite niet eens zo ver van het noordelijker gelegen Müritz. Toch kende niemand van de
groep van acht vogelaars dit gebied. Adrie Hottinga kreeg vorig jaar een verslag onder
ogen van een vogelclub uit Alkmaar, die daar april 2004 op excursie was geweest. Wat
uit het verslag bleek was dat hier in Brandenburg, min of meer onder de rook van Berlijn,
de laatste restpopulatie Grote trappen tracht te overleven. Bij nader inzien bleek het te
gaan om vogels uit een fokproject, opgezet nadat eind jaren ’80 van de vorige eeuw de
natuurlijke stand dramatisch was gekelderd. Zoals bij ons in die jaren gebeurde met de
Ooievaar en heden ten dage nog met het Korhoen. Adrie was door het verslag dermate
‘begeistert’, dat hij meteen besloot een vogeltrip te organiseren. Snel was een groepje
belangstellenden gevonden, twee zomerhuisjes werden geboekt en zo reisden we met ons
achten op 22 mei j.l. af naar Lochow, een gehucht aan het einde van de wereld in
Duitsland.
Het gebied dat we die week bezocht hebben ligt globaal een kleine honderd km ten
westen van Berlijn. Het is het voedingsgebied van de Havel en deze rivier voert het water
weer af naar de Elbe. Het gebied maakt deel uit van het zuidoostelijke deel van de Duitse
laagvlakte en vormt op die manier het noorden van de deelstaat Brandenburg.
Het gebied staat op de kaart apart vermeld als Havelland met Rathenow als
dichtstbijzijnde redelijk grote stad (plm. 40.000 inwoners).
Het Havelland
De Havel heeft zelf ook weer een aantal zijriviertjes, en er zijn ook verschillende meren
en afgesneden rivierarmen. De rivier heeft kilometers brede uiterwaarden die in de late
winter grotendeels onder kunnen lopen. Tussen de rivierlopen zijn zandopduikingen
(rivierduinen en ijstijdafzettingen) die lage heuvels vormen en die grotendeels met bos
begroeid zijn. In totaal is slechts ca. 20% van het Westhavelland cultuurland (vnl. voor
landbouw, veel gerst- en roggeakkers), 40% is bos, en 40% zijn gebieden die periodiek
onder water kunnen komen te staan. Deze gebieden, de zgn. Auländer, drogen in de loop
van het voorjaar geleidelijk op en zijn (behalve op de natste plaatsen) begroeid met een
dichte vegetatie van gras en kruiden, dat eenmaal per jaar wordt afgemaaid of extensief
wordt beweid. Veel van de Auländer zijn natuurreservaat.
In het voorjaar vormen de uitgestrekte en deels onder water staande Auländer een
fantastisch gebied voor rustende eenden, ganzen, zwanen en steltlopers; ook veel van de
in Nederland overwinterende ganzen en zwanen maken tijdens de voorjaarstrek van het
Havelland gebruik als stopplaats.

Het gebied is een van de
belangrijkste overwinteringsplaatsen voor Wilde zwanen. Naast
vogels is de streek ook rijk aan
reeën, wilde zwijnen en bevers en
de otter komt er voor. Op die
rijkdom aan (water)wild komen
Zeearenden, Vossen en
Wasbeerhonden af.

Ree (vr) in overstromingsgrasland met Grote vossenstaart

De vele meertjes zijn het visgebied van de overal aanwezige Visarend.
Het Havelland is de laatste wijkplaats van de Grote trap in de noord-Duitse laagvlakte.
De totale populatie telt zo’n 90 exemplaren. Toen ze nog talrijker waren bereikten vogels
uit dit gebied bij strenge vorst ook Nederland, zoals in 1979 (125 exx in januari-maart) en
1985 (26 exx in januari-februari). De Grote trap is de zwaarste vliegende vogelsoort van
Europa (volwassen man 10-18 kg, vrouw 4-5 kg; vergelijk: Kroeskoppelikaan 10-13 kg,
Knobbelzwaan 6-14 kg, Monniksgier 7-13 kg, Zeearend 3-7 kg, Ooievaar 3-4 kg. In de
zuid-oosthoek van het Westhavelland is nu een groot terrein gereserveerd voor de Grote
trappen, waar ouderwetse gewassen worden geteeld die commercieel niet meer zo
interessant zijn maar die het bij trappen goed doen. Gewonde en verzwakte dieren
worden opgevangen in een fokstation, waar ook in gevangenschap gelegde eieren worden
uitgebroed, waarna de grote jongen worden vrijgelaten. Hierdoor is het aantal de laatste
jaren weer licht toegenomen.
Bij Magdeburg verlaten we de autobaan en zetten we koers naar Kehnert an der Elbe. Een
verstild dorpje op een zandplateau aan de Elbe-uiterwaarden. Op menige wegenkaart vind
je het niet, want het ligt helemaal opzij van de doorgaande wegen. Zoiets als Wilsum, als
je er niet hoeft te wezen kom je er nooit. Enkelen van de groep kenden het van eerdere
vogeltrips en ook nu was het weer een idylle. Over kinderkopjes rij je de uiterwaarden in
om halt te houden in een ooibos met plassen. Een lunchstop met een vogelconcert zonder
bijgeluiden van vlieg- of wegverkeer in een dromerig landschap. Tuinfluiter, Zwartkop,
Grasmus, Nachtegaal en Noordse nachtegaal deden hun best, Rode wouwen kwamen
over en binnen een ommezien ontdekten we drie nesten van de Buidelmees. Om in
Tangermünde de brug over de Elbe te kunnen nemen richting Rathenow, houden we de
rivier zo dicht mogelijk aan onze rechterhand. We komen door gehuchten waar
schijnbaar sinds de Wende nog niets is veranderd en waar de verschijning van twee
Hollandse auto’s al het evenement van de dag is. Tangermünde is een aardig stadje,
zoiets als Elburg, met wat meer leven in de brouwerij. Een poosje later komen we aan in
Ferchesar, waarna we voorop gegaan door de verhuurster van de vakantiehuisjes een
betonpad door het bos nemen om uit te komen in Lochow, een enclave van zomerhuisjes
en een boswachtersvilla. Het pad gaat hier verder door uitgestrekte ‘Auländer’,
graslanden die in het winterseizoen onder water staan en ’s zomers gehooid worden.

Na kamerverdeling en installatie wordt de eerste wandeling gemaakt door de hooilanden
naar een kanaal. Opnieuw stuiten we op een nest van een buidelmezengezin en spotten
we in een rij overjarige populieren een paartje Middelste bonte specht. Verder is het een
voortdurend genieten van o.a. een paartje Grauwe klauwier, Wielewaal, Rode en Zwarte
wouw, Wespendief, Ooievaars, Groene specht en Grote karekiet. Deze laatste soort
zullen we deze week veelvuldig horen in de rietlanden langs de Havel en zijarmen.
De dagen daarna staan
vanzelfsprekend in het teken van
vogelen met een dag- en
nachtindeling waarbij slapen
eigenlijk als verloren tijd wordt
beschouwd. Meestal ’s morgens
om zes uur te voet op pad voor
een nevelwandeling, half acht
terug waar de aan huis bezorgde
Kaiserbrötchen op de terrastafel
wachten, liters koffie zetten en de
krat inpakken voor de lunch te
velde. Daarna per auto naar de beoogde omgeving – in Duitsland maak je wel kilometers!
– om ter plekke te sjouwen of te vogelen vanuit de overal aanwezige
‘Beobachtungsturme’.
Een fraaie tocht die in m’n herinnering staat is die over de zandweg door de akkers van
Marzahne naar Flohte. We hebben zicht op Visarenden die boven op
hoogspanningsmasten hun nest hebben. In de oude eiken langs het pad horen we onze
eerste Ortolanen en na veel getreuzel en stops bereiken we Fohrde, waar opnieuw Grote
karekieten en een Braamsluiper genoteerd worden. ’s Middags geraken we na diverse
omzwervingen aan de noordzijde van de Beetzsee bij Radewege. We rijden nog wel eens
mis, omdat het Havelland voor iedereen van de groep onbekend terrein is en we ter
plekke de interessante gebieden
moeten vinden. Het is gaan miezeren –
de enige keer deze week dat het weer
wat minder is – maar we maken toch
een wandeling langs de rietlanden. We
zien enkele keren een vissende
Visarend die na een paar pogingen een
grote prooi uit het water slaat en
daarna moeite heeft hoogte te maken.
Buidelmees, Spotvogel en een voorbij
jakkerende IJsvogel worden genoteerd.
Op de terugweg herkent Adrie de roep
van een Woudaap. Het lijkt op een
blaffende hond in de verte en we
hebben, ondanks de kick van de auditieve waarneming, niet de illusie dat we het kleine
reigertje in beeld zullen krijgen.

Dus groot is de opwinding als Frans, min of meer toevallig, de Woudaap boven in wat
rietstengels spot. En aanmerkelijk dichterbij dan je aan de hand van z’n roep zou
verwachten.
Grote trappen vormden de aanleiding voor deze vogelweek, dus de volgende dag gaat de
tocht naar Garlitz, een weidegebied waar de trappen (en vele andere soorten) een
beschermd gebied (SPA) van 5.600 ha ter beschikking hebben. Het gebied heet het
Havelländisches Luch. In de winter en het vroege voorjaar wordt met stuwen het
oppervlaktewater vast gehouden, zodat zo’n 300 ha tijdelijk blank staat en tussen de
1.000 en 1.500 ha plasdras.
Op de heenweg brengen we een bezoek aan het info-centrum van de
Staatsvogelbeschermingswacht in Buckow. Hier wordt aan de hand van info-panelen en
veel foto’s en opgezette beesten het wel en wee van de Brandenburgse trappen uit de
doeken gedaan.
De observatiehut bij Garlitz in het
Havelländisches Luch

Veel interessante informatie en veel
folders en tijdschriften die we na
een ‘Spende’ meeroven. De aardige
beheerster doet haar best een video
aan de praat te krijgen, waar ze
gelukkig niet in slaagt. We staan
namelijk te popelen om met het
fraaie weer de trappen in levende
lijve te aanschouwen vanuit de twee
riante uitkijktorens bij Garlitz.
Een groot deel van de dag verblijven we in en rond deze torens en het verveelt geen
moment. Wat een vogels! In de eerste plaats natuurlijk een aantal Grote trappen, waarvan
de mannetjes gelukkig nog in baltsstemming zijn en zich regelmatig als donsdekens
opzetten. In dit gebied is eveneens het fokcentrum voor Grote trappen gevestigd. Vorig
jaar augustus werd een recordaantal van 38 opgefokte kuikens in twee gebieden, het
Havelländisches Luch en de zuidelijker gelegen Belziger Landschaftswiesen, uitgezet.
In het eerstgenoemde gebied, waar wij nu over uitkijken, werden in januari j.l. 52 trappen
geteld. Sinds het begin van de jaren ’70 waren hier niet zo veel vogels geteld. Dan te
bedenken dat er rond 1940 in het oosten van Duitsland nog 4.000 Grote trappen
rondkuierden. Doch melancholiek terugblikken op hoge aantallen van vroeger is bij veel
soorten mogelijk en was eigenlijk voorbehouden aan een helaas verscheidden
Vogelwachtnestor. Hoeveel vogels van de huidige populatie nog oorspronkelijk wild zijn,
is me niet duidelijk geworden. Maar ook de kunstmatig uitgebroede trappen zijn
bijzonder fraai, ’t is meer het idee.
De noordelijkste uitkijktoren wordt omzoomd door een houtwal, waar Grauwe gors,
Geelgors, Grauwe klauwier, Grasmus en nog veel meer soorten gebruik van maakten.
Ook een Hermelijn hield zich hier op. Boven de uitgestrekte weilanden foerageerden

Bruine kiekendieven en we zagen twee mannetjes Grauwe kiek. Zoals overal in deze
contreien waren Zwarte en Rode Wouw veelvuldig aanwezig en regelmatig kwamen
groepjes en paren Kraanvogel over.
We bezochten het Naturinfozentrum van het Naturpark Westhavelland in Milow. Het
bezoekerscentrum is mooi gelegen aan de oever van de Havel en de Stremme en maakt
deel uit van een oud landgoed. De voormalige paardenstal en opslagschuur herbergt het
infocentrum, waar men erg blij was met onze groep van 8 personen. Per jaar bezoeken
slechts een 700 personen het centrum, dus er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt
om ons een uitgebreide explicatie te geven.
Een ander reisdoel dat op de rol stond was de omgeving van de Gülpersee, een groot
meer tussen de steden Rathenow en Havelberg. Het meer heeft een reputatie als
slaapplaats voor ganzen en Kraanvogels in de herfstmaanden. Zo’n 100.000 ganzen en tot
1500 Kraanvogels zijn hier geteld. In het zuidelijk van het meer gelegen dorpje Parey
voert een fietspad (ook met de auto te doen) noordwaarts, waarbij je eerst al zigzaggend
door gerst- en roggeakkers rijdt om na verloop van tijd op een dijk te geraken met uitzicht
over weidse graslanden, doorsneden met sloten en afwaterkanalen. Het doet denken aan
de polder Oosterwolde. Halverwege de route nabij de Grosser Grenzgraben staat een al
oude uitkijkhut, die gezien de vele witte flatsen ook door een Kerkuil bezocht wordt.
Naast eenden en andere watervogels die zich ophouden in een drassige laagte, ontdekken
we ver weg in een slenk een Zwarte ooievaar.
Doorrijdend bereiken we het gehucht Gülpe, waar een voormalige staatsboerderij onze
blik vangt. In de onbeschrijflijke rotzooi wordt nog steeds vee gehouden, maar we
bespeuren geen activiteiten. Een dood kalf op het terrein wacht op bezoek van een paar
Raven. Gert merkt op dat dit landschap wel eens geschikt voor Hoppen zou zijn. Bij een
inrit van een andere boerderij scharrelen rond een plasje vijf Kuifleeuweriken, een
nieuwe soort deze week, waar iedereen wel aan toe was.
Vanuit de vogelhut aan de zuidkant van het meer
zien we opnieuw een Zwarte ooievaar, deze keer
redelijk dichtbij. Tot ieders plezier ontdekken we
even later een thermiekende Zeearend aan de
oostzijde in de buurt van een aalscholverkolonie.
In de bosrand tussen weg en meer ontdekt Gert al
struinend het nest van een Ransuil. Na een tijdje
hou ik het voor gezien en loop door het bos terug
naar de auto. Iets verderop in de fraaie acacialaan
klinkt onmiskenbaar de roep van de Hop.
Even later staat iedereen te genieten van het
kleurige beest, dat in het topje van de boom zit te
roepen. Evenals bij de Woudaap is bij de roep van
de Hop moeilijk aan te duiden op welke afstand
de vogel van je zit.
Enige beschouwingen over beheer

Aan de oostzijde van het meer gaat vanaf Prietzen een pad noordwaarts naar Rhinow.
Vanaf hier zien we nog enkele Zeearenden, waarbij een exemplaar op een tak in een
wilgenbos zich langdurig laat bekijken. Het voor vierwielig vervoer steeds slechter
wordende pad volgend, vliegt bij een open plek in het bos vlak bij de auto nog een
Zeearend op. De kolossale grootte van de vogel valt nu extra op. Na kilometers gezwoeg
over het hobbelige graspad volgt een zucht van opluchting als aan het eind van de dijk de
slagboom open blijkt te kunnen.
De volgende dagen worden nog een scala aan interessante plekken bezocht, waaronder
een ‘Geheimtipp’ van een Duitser, op wiens erf wij bij toeval belanden en die ook
natuurminded is. Hij wijst ons op orchideeënweidjes bij Steckelsdorf, die we op zijn
aanwijzingen ook vinden, na eerst een paar Kraanvogels te hebben bewonderd en
gefotografeerd, dat onbekommerd op zo’n vijftig meter van de weg liep. De gevlekte
orchissen vinden we in nat, schraal grasland, waar plantenmensen hun hart kunnen
ophalen. In de rietzone wordt de Krekelzanger gehoord.
De voorlaatste dag gaan we op weg naar een totaal ander biotoop dan we tot dusver
bezocht hebben. Het reisdoel is de Döberitzerheide ten noorden van Potsdam. Als je de
kaart bekijkt zie je in de periferie van Berlijn alleen maar een kleurig net van
Autobahnen, provinciale wegen en andere streepjes en verwacht je niet dat daartussen
ook nog een groot natuurgebied ligt: het voormalige Russische militaire oefenterrein de
Döberitzer heide. Een gebied van 3.100 ha op 5 km afstand van de voorsteden van de
hoofdstad. Een kleine 300 jaar heeft het als militair oefenterrein dienst gedaan, te
beginnen met Friedrich Wilhelm 1, de “alte Fritz” in 1713 en het verloor zijn functie in
1991/1992 toen de Russische troepen vertrokken. Kort daarna is het gebied aangewezen
als LSG (Landschaftsschutzgebiet) vanwege bijzondere biologische kwaliteiten, met
name wat betreft insecten, en bovendien is het Vogelrichtlijngebied.
Op de heenweg wordt een dode Steenmarter van de weg geraapt, die even later bij het
bijenmuseum in Möthlow uitgebreid gefotografeerd wordt. Spijtig genoeg voor de imkers
onder ons is het museum gesloten. De eigenaar die ons evenwel uitgebreid te woord staat
zal zorgen voor de teraardebestelling van de marter. Net voor vertrek valt m’n oog op een
lichtkleurige roofvogel, die boven ons rondjes trekt. M’n reisgenoten, die vorig jaar in
Tarifa verbleven, herkennen ‘m meteen als Slangenarend, een zeldzame dwaalgast in
deze contreien.
Bij Elstal nemen we een van de toegangsroutes van de Döberitzer Heide. Hier is ook het
Natuurbeschermingscentrum gevestigd in een voormalige Russische onderhoudshal.
De wandelroute, waar je niet van af mag wijken, voert door onbegroeide zandige
terreinen en zogenaamde ‘Trockenrasen’, dit zijn schrale graslanden, dan weer door
vochtige dalen begroeid met kromme eiken en berken. Overal langs het pad vlamt de
bloeiende brem. Het is die dag bijna 30 graden, waardoor enkelen van de groep besluiten
af te haken en in de schaduw op onze terugkeer wachten. Gezien de rijkdom aan vogels
en andere beesten bleek dat niet zo’n gek idee te zijn. Nabij de ingang hadden we al de
klaaglijke roep van de Draaihals gehoord en een Tapuit zien rennen. Verder noteren we
Boomleeuwerik, Raaf, Grasmus en Koekoek en een Wespendief zit in ons schootsveld. In

wat doornbosjes houden zich Grauwe klauwieren op en we hopen op
Sperwergrasmussen, die bijna altijd in gezelschap van klauwieren verblijven. De hele
week al op gehoopt en hier treffen we ze dus aan! De zang houdt het midden tussen
Zwartkop en Tuinfluiter en de alarmroep doet denken aan een startende brommer. In de
eikenbossen zingen Fluiter, Gekraagde roodstaart en Wielewaal. Diverse Ringslangen
schieten voor ons weg en we zien de Heikikker.
Later op de dag rijden we naar het dorp Priort, waar eveneens een toegang tot de heide is.
De buitenwijken liggen tegen de grens van het natuurgebied. Een vreemd idee dat nog
niet eens zo lang geleden hier Russische troepen door de straten trokken en voor de
bevolking de oefenterreinen hermetisch waren afgesloten.
De hitte heeft effect op onze activiteiten en de aspiratie om opnieuw ver het natuurgebied
in te trekken is gering. Dicht bij de
ingang staan een paar enorme
vervallen bunkers en in die
omgeving horen we ineens luid en
duidelijk een rauwe vogelkreet. Het
beest laat zich niet zien en de roep
komt steeds weer van een andere
plek. Enkele fanatiekelingen doen
hun best de vogel te traceren, wat
jammer genoeg niet lukt.
Reducerend en deducerend komen
we tot de slotsom dat de rauwe
roep het meest lijkt op die van de
Scharrelaar.
Roel – try out – digiscoping met het zicht op kranen
Onmogelijk is dat zeker niet omdat deze soort naast de Hop een zeldzame broedvogel is
van voormalige militaire oefenterreinen.
Na uitgebreid en geanimeerd tafelen resteren ’s avonds nog enkele uren voor nachtactieve
beesten. Met een batdetector worden vleermuizen op naam gebracht die hier veelvuldig
aanwezig zijn. Op een bruggetje in de Auländer wachten we op Otters en Bevers, die we
behalve de sporen, niet te zien krijgen. We horen vuurbuikpadden en Boomkikkers,
enkele Kwartels roepen en op het terras horen we het raspende geluid van de
Kwartelkoning en de Bosuil is eveneens actief. Op een windstille avond worden bij het
bruggetje over de Hohennauenersee bij Wassersuppe tot in de schemer de muggen
getrotseerd om nu eindelijk eens de Roerdomp te horen. Ondanks de aanwezigheid van
uitgebreide rietlanden heeft deze de hele week nog verstek doen gaan. Wel een jagende
Boomvalk en een Oeverloper, maar helaas geen Roerdomp. Dan in vredesnaam maar
terug naar de huisjes, waar het rond elven de hoogste tijd is de flessen te ontkurken.

Planten - Margriet Maan
Hoewel we veel algemene plantensoorten hebben gezien, waren er toch ook verrassingen.
Vooral bij het Trappen-naturschutzgebiet zagen we meterslange heggen van de bloeiende
Rode kamperfoelie(Lonicera xylosteum). De heesters waren wel twee en een halve meter
hoog en zaten vol roze bloemen die twee aan twee in de bladoksels zitten. De Gestreepte
klaver (Trifolium striatum) bovenaan een zanderig talud is voor ons ook geen alledaagse
verschijning.
Dinsdagmiddag, (de 24ste) belanden we op aanwijzing van een vriendelijke boer en na
enig volhardend zoeken op een beeldschoon dotterbloemweitje. Even eerder vinden we al
een hele rand Knolsteenbreek gemengd met Gewone ereprijs langs een heg. Een prachtig
gezicht. Voorzichtig betreden we dit nog vrij natte hooilandje om de planten van dichtbij
te kunnen bekijken en veel foto's te maken. Vooral van de hel roze orchideeën. Het landje
ligt in een prachtige omgeving. Aan de ene kant met hoog opgeschoten Wilgensoorten,
waarvan de Laurierwilg (Salix pentandra) met zijn brede, gladde bladeren en uitbundige
bloeiwijze heel markant is. Aan de andere kant ligt een kleine plas met een oude rietkraag
en weer veel struweel. Er naast ligt nog een landje dat begraasd is geweest; met Riet, net
opkomend lichtgroen Liesgras en een weelde aan Echte koekoeksbloem en Adderwortel.
De plantenlijst,die nog niet eens volledig is, spreekt voor zich.
Adderwortel
Bevertjes
Biezenknoppen
Blauwe zegge
Dotterbloem
Echte koekoeksbloem
Gevlekte orchis
Knikkend nagelkruid
Kruipende boterbloem
Lidrus
Moeraswalstro
Pinksterbloem
Smalle weegbree
Veelbloemige veldbies
Wateraardbei
Waterdrieblad
Zwarte zegge

Persicaria bistorta
Briza media
Juncus conglomeratus
Carex panicea
Caltha palustris
Silene flos-cuculi
Dactylorhiza maculata
Geum rivale
Ranunculus repens
Equisetum palustre
Galium palustre
Cardamine pratensis
Plantago lanceolata
Luzula multiflora
Potentilla palustris
Menyanthes trifoliata
Carex nigra

Op onze Elbereizen kwamen we op wat hoger gelegen, droge zandgrond langs de
bosranden een grijze plant tegen met zeer diep ingesneden, enigszins ruwe bladeren.
Omdat de plant niet bloeide, vonden we hem moeilijk te determineren; de knoppen waren
nog minutieus. We vermoedden dat het een Centaurea zou kunnen zijn.
Dit jaar komen we die fraaie plant in Havelland weer tegen. Je kunt het dan niet uitstaan
dat je de naam niet kent. Ik heb een plantje mee naar huis genomen en opgepot in aarde
met veel wit zand. In juli begint de plant roze te bloeien. Het is Centaurea stoebe.

Een plant die we een enkele keer bovenop een Elbedijk tegen kwamen, zien we ook nu
weer op een dijk in Havelland. Donkergroen, drievoudig geveerd blad. Karwijselie of iets
van dien aard. Ook deze plant bloeide nog niet en schermbloemigen zijn er eindeloos
veel.
Tot we in “N-und-L”, het blad voor Naturschutz und Landschaftsplege in Brandenburg,
de juiste naam kunnen achterhalen: Berg-Haarstrang zeggen de Duitsers tegen
Peucedanum oreoselinum.
Op de terugweg naar huis willen
we toch nog graag een uurtje op
een echte Elbtalaue rond
wandelen. Wat een gigantisch
brede uiterwaard, met meerdere
dijken! Geschikt gemaakt voor
waterberging. Velden wit van
de Margrieten, purper van de
Grote vossenstaarten met Echte
koekoeksbloemen en dan
eindelijk een flinke rand met het
Weideklokje. Schitterend!

Impressie van het orchideënrijke terrein bij de Buckower See
Gevlekte orchis, Adderwortel en Geknikt nagelkruid.

Impressie van Matthijs Bootsma
Op zondagmorgen 22 mei werd een rustig straatje in Vaassen opgeschrikt door de afreis
van acht vogelaars richting Havelland- Brandenburg in Duitsland. Doel van de reis: het
kleine gehuchtje Lochow waar een tweetal vakantiehuisjes gehuurd waren. De reis ging
voorspoedig en na een koffiestop om 9.00 uur bij een tankstation, werd om 12.00 uur een
mooi gebiedje bij de Elbe bereikt. Al vogelend werd daar de lunch genuttigd, begeleid
door de zang van o.a. een Noordse nachtegaal en een gewone Nachtegaal, Bosrietzangers
en het gepiep van Buidelmezen en een IJsvogel.
Na de lunch werd de reis voortgezet waarna om een uur of drie Lochow bereikt werd. Na
installatie in de huisjes meteen de omgeving verkend met een wandeling naar de Witzker
See. Ook dit gaf weer bijzondere waarnemingen op het gebied van vogels en planten,
waarbij zeker de Middelste Bonte Specht en een nest van een Buidelmees genoemd
mogen worden.
Na de wandeling was het tijd voor de avondhap,
waarna nog naar vleermuizen is geluisterd in
Lochow en Ferchesar. Na een “nobele” evaluatie
van de dag was het tijd om het bed op te zoeken.
Op maandag zijn we afgereisd naar Buckow voor
een bezoek aan het Grote trappenreservaat aldaar.
Dit is het meest westelijke deel van Europa waar
de Grote Trap momenteel nog voorkomt. Het
afgesloten reservaat wordt speciaal beheerd voor
de Grote trappen. Voor vogelaars zijn er twee
kijkhutten. In totaal zijn er door ons 18 Grote
trappen gezien, waarvan enkele nog baltsende
hanen! Daarnaast waren er ook veel roofvogels
zoals kiekendieven, Buizerds en wouwen
aanwezig in het gebied.

Grauwe klauwier – resultaat digiscoping

Na uitgebreid van al dit moois genoten te hebben en een kleine picknick te hebben
gehouden, is via allerlei landweggetjes een rit door de omgeving gemaakt. Ook hierbij is
weer veel gezien van het landschap en de natuur. Helaas liet in de loop van de middag het
weer ons in de steek en begon het te regenen. Toch maar even een wandeling gemaakt
langs de Beetzsee bij Radewege. Na eerst een paar vissende Visarenden bekeken te
hebben bleek dat het vermeende geblaf van een hond toch een roepende Woudaap was,
welke zich prachtig liet zien.
Omdat de regen daarna bleef vallen maar weer afgereisd naar de huisjes voor een late
avondhap. Toen het droog was nog even een avondwandeling gemaakt in de hoop de
Kwartelkoning te horen, maar het bleef bij Nachtegalen en Sprinkhaanzangers. De

Kwartelkoning hoorden wij pas later toen we nog even buiten zaten op het terras van de
huisjes.
De volgende morgen was het vroeg opstaan voor een straffe ochtendwandeling langs de
Ferchesarer See. In totaal hier wel tien Grote karekieten en twee Kortsnavelboomkruipers gehoord. In het meer zwom ook een Bever, terwijl er een Visarend overkwam op
vistocht. Na het ontbijt op weg naar Buckow voor een bezoek aan het Trappeninformatiecentrum. Hier konden we een kleine tentoonstelling bekijken over het
beschermingsproject voor de Grote Trap. Ook gaf de beheerster uitleg en beantwoorde
onze vragen. Aansluitend nog even bij de kijkhut gekeken. Dit keer 12 Grote trappen
gezien (vijf hanen en zeven hennen).
Hierna zijn we doorgereden naar het
bezoekerscentrum van het Natuurpark
Westhavelland in Milow. Met ons groepje waren
wij daar goed voor meer dan 1% van het jaarlijkse
bezoekersaantal. In het centrum hebben we
informatie gekregen over het natuurpark en de
maatregelen om hoogwateroverlast van de Havel te
voorkomen. Daarna weer op pad om mooie plekjes
op te zoeken in deze omgeving. Uiteindelijk werden
we door een boertje getipt over orchideeënveldje
midden in een stuk bos. Na een kleine zoektocht en
het uitgebreid bewonderen van twee foeragerende
kraanvogels op korte afstand dit prachtige veldje
gevonden. Hier hebben we een behoorlijke tijd
rondgelopen om alle aanwezige planten te zien en te
kijken naar twee baltsende watersnippen. Dit terwijl
we opgegeten werden door de muggen!
Scribent Matthijs tuurt over de
Hohennauener See

Na de avondhap nog een wandeling in de omgeving van de huisjes, in de hoop de
Kwartelkoning weer te horen en ook de Roerdomp. Maar het bleef stil. En dan is het ook
echt stil, zonder de achtergrondgeluiden die je in Nederland bijna overal hebt.
Woensdag 25 mei stond de Gülper See op het programma, welke via een mooie rit langs
de Havel bereikt werd. Onderweg bleek dat het ook goed is dat een vogelaar een stuk
loopt! We zagen namelijk een kijkhut staan een paar honderd meter lopen vanaf de weg.
De eerste reactie van enkelen was: die staat er om in de winter naar ganzen te kijken.
Toch er maar even naar toe gelopen en het bleek dat de kijkhut uitzag op een prachtig nat
gebied. Hier waren veel Grauwe Ganzen met jongen, een Ooievaar, Kraanvogels, een
Rietzanger liet zich mooi zien en als klap op de vuurpijl: een Zwarte Ooievaar.
Na dit uitzichtje weer verder. Onderweg een tijdje staan kijken naar vier Kuifleeuweriken
die in gezelschap van Geelgorzen rond een boerderij scharrelden. Bij de Gülper See zat
alweer een Zwarte Ooievaar bij de kijkhut. Daarnaast hoorden we de Wielewaal, zagen

we een Zomertaling, veel Visdiefjes en Zwarte Sterns en een Zeearend. Inmiddels waren
er enkelen van de groep aan het struinen door het nabijgelegen bosje. Hier hoorden ze de
roep van de Hop. Snel naar het weggetje gelopen waar deze Hop zich heel mooi boven in
een boom liep zien.
Via misschien niet helemaal hiervoor bedoelde paden verder gereden langs de Gülper
See. Hier zagen wij nog vijf Zeearenden, waarvan één vissend boven het meer. De
verdere tocht leidde naar de Hohennauener See waar we de avondhap genuttigd hebben.
Daarna hebben we bij een uitgestrekt rietveld nog een tijd staan te luisteren naar de
Roerdomp, welke zich niet liet horen. Wel zorgden een Boomvalk, Oeverlopers, Snorren,
een Bosrietzanger en een Sprinkhaanzanger voor afleiding.
De volgende morgen vroeg gingen sommigen apart of in groepjes nog even rondkijken
rond de huisjes. Roel wilde nog een mooie foto maken van het nest van de Buidelmees
die we de eerste dag gezien hadden. Terwijl hij in het riet lag te fotograferen kwam er een
mees met eierdop naar buiten! Roel schoot zowel zelf als het fotorolletje vol.
Voor het vervolg van de dag stond de Döberitzer Heide op het programma. Onderweg
daar naartoe nog een dode Steenmarter bewonderd en een Slangenarend zien overvliegen.
De Döberitzer Heide is een voormalig
oefenterrein dat inmiddels natuurgebied
is. Hoewel de sporen van het voormalige
gebruik nog te zien waren, was dit een
mooi gebied om te bezoeken. We konden
zowel de Grauwe Klauwier als een
Wespendief als een Sperwergrasmus
bewonderen. Ook zijn er een
Heidekikker en een aantal Ringslangen
gezien.

Heidekikker

Bij een oude schietbaan is nog gezocht naar een Scharrelaar die we vermoedelijk
hoorden, maar deze waarneming bleef onbevestigd.
Na de hele dag bij 30 graden hier rondgekeken te hebben zijn we weer teruggereisd naar
ons verblijf om daar in de buurt een koud biertje en een avondhap te zoeken. Dit hadden
echter meer mensen bedacht, zodat het aardig druk was en we enige tijd moesten
wachten. Toen we laat weer bij de huisjes kwamen was het niet meer de moeite om nog
even rond te kijken en zijn we bij de huisjes gebleven. Hier hebben we met bandjes e.d.
proberen uit te zoeken of we nu echt een Scharrelaar gehoord hadden.
De volgende dag was het alweer tijd voor de terugreis. Opnieuw was het een warme dag
(meer dan 30 graden), dus niet echt een pretje om in de auto te zitten. Bij Jerichow
hebben we nog even een bezoek gebracht aan de uiterwaarden van de Elbe, waarna de

Autobahn opgezocht werd voor een vlotte reis naar Vaassen en Heerde. Deze ging
voorspoedig en exact volgens schema waren we weer thuis.
Het was, in ieder geval voor mij, een
heerlijk weekje vogelen in het Havelland.
In totaal zijn er meer dan 140 soorten
gezien en gehoord. Ikzelf heb in ieder
geval 30 soorten voor het eerst (bewust)
waargenomen. Daarnaast was het een mooi
gebied om vogels in hun biotoop te zien.
Aan de hand van de biotopen kon je bijna
voorspellen welke vogels je aan zou
treffen. Ook was het een leuke en gezellige
ervaring om eens met deze groep op stap te
zijn en veel van een ander te leren.
Reisgroep KNNV Epe-Heerde

Dit zowel van vogelgeluiden, dierensporen en planten.
Als slot wil ik nog even noemen dat Adrie lof verdient voor het organiseren van deze reis
en ook Erik die als navigator ons langs allemaal mooie weggetjes en plekjes leidde.

Impressie Insecten
Gert Prins
Hoewel de excursies in het stroomgebied van de Havel veelal gericht waren op het
waarnemen van vogels, konden toch ook vele karakteristieke insectensoorten ons niet
ontgaan. In de tabellen met soortnamen is bij lange na geen volledigheid nagestreefd. Zes
opvallende soorten insecten worden hieronder nader belicht: de Gouden schalebijter, de
Gouden tor, de Veldkrekel, de Weidebeekjuffer, de Kleine parelmoervlinder en de
Lindepijlstaart. Dat dit soort (grote) insecten langs de Havel nog relatief talrijk voorkomt,
betekent dat het daar met de ´basis natuur- en milieukwaliteit´ beter gesteld is dan in
bijvoorbeeld Nederland. Het vertaalt zich ook weer in het voorkomen van vogelsoorten
die afhankelijk zijn van grote insecten zoals Ooievaar, Koekoek, Grauwe klauwier,
Wielewaal, Hop en vele andere soorten waaronder, niet te vergeten, de Grote trap….
Hieronder volgt een korte beschrijving van de zes genoemde soorten.

Gouden schalebijter (Carabus auratus)
De Gouden schalebijter of Gouden loopkever is
een grote loopkeversoort van 17-30 mm. Een
dergelijke grote kever zal men in Nederland niet
snel zien. Het is een warmteminnende kever die
overdag actief is. De soort komt vooral voor op
wat rijkere cultuurgrond (akkers, tuinen). Het
voedsel van deze kever bestaat vooral uit
rupsen, engerlingen, naakslakken, wormen e.d.
De prooi wordt vóór de mond verteerd: het dier
spuwt er verteringssappen op. Ook verstoorders
kunnen op een spuwpartij worden getrakteerd.

De grote loopkevers uit het geslacht Carabus
staan erom bekend in je hand te kunnen bijten wanneer je ze oppakt. De kevers treft men
aan van april tot augustus. Het wijfje legt na de paring in het voorjaar binnen een week
20-60 eitjes afzonderlijk in gaatjes in de grond. De zwarte larven hebben een rovende
levenswijze. Na twee vervellingen verpoppen ze zich. Jonge kevers overwinteren in de
grond. De kever is door ons waargenomen op het pad naar de uitkijktoren Grabow. Aan
één zijde van dit pad bevond zich een graanakker, aan de andere kant een watergang. In
Nederland schijnt deze kever plaatselijk niet zeldzaam te zijn, zoals op de klei in het
rivierengebied.
Gouden tor (Cetonia aurata)
De Gouden tor heeft onder invloed van het direct zonlicht een variabele kleur, afhankelijk
van de hoek waarop men kijkt: groen tot bronsachtig bruin, blauwgroen tot blauwviolet.
Meestal is de kleur licht metaalachtig, met enkele witte vlekken of dwarsstrepen op de
dekschilden. Bij het bekijken duikt af en toe een goudkleur op. Heel merkwaardig is dat
bij het vliegen, in tegenstelling tot wat bij andere kevers gebeurt, de dekschilden niet
omhoog gaan. De vleugels worden naar buiten gestoken via een spleetvormige uitsparing
aan de zijkant van de dekschilden. Het is dankzij de goudkleurige glans wel een van de
meest opvallende en onmiskenbare keversoorten. De kever heeft zon nodig en is het best
´s middags te zien. De vliegtijd is van april tot oktober. Deze kever is vooral aan te
treffen op bloemen van rozen, maar daarnaast ook fruitbomen, vlier en schermbloemigen.
In het Duits heet de kever dan ook Gemeiner Rosenkäfer.
De kevers eten nectar, pollen en fruit. De kever die zelf 15-20 mm groot is, heeft larven
die wel tot 5 cm groot worden en leven in rottend hout, composthopen en bij
mierennesten. In Nederland is de Gouden tor in Oost- en Zuid-Nederland vrij zeldzaam.
In België en vooral Duitsland is deze kever nog meer algemeen maar wel wettelijk
beschermd! We hebben de kever op diverse plekken gezien zoals in de omgeving van
Lochow en de Havelländisches Luch VH1.

Veldkrekel (Gryllus campestris)
De Veldkrekel is een forse zwarte of zwartbruine krekel. In Nederland komt de
Veldkrekel alleen nog voor in sommige natuurgebieden, vooral heideterreinen. In het
Havelland is de Veldkrekel door ons op diverse plaatsen gehoord, vooral in zonnige,
open graslanden en bermen. De imago´s vindt men van mei tot juli. Veldkrekels leven in
zelf gegraven, 30-40 cm diepe holletjes in de grond. De mannetjes hebben een klein
territorium, dat ze tegen indringers verdedigen. Aan de ingang van hun holletje
produceren ze hun verdragend geluid door de opgeheven voorvleugels tegen elkaar te
wrijven. Meermalen hebben we een Veldkrekel proberen te zien: zonder succes
overigens, want zodra de krekel er lucht van krijgt, verstomt het geluid en trekt het diertje
zich terug in zijn holletje. Ook de Veldkrekel is een voorbeeld van een groot insect, zoals
je ze in Nederland maar weinig meer ziet. De Veldkrekel is door ons onder meer bij
Kehnert, Pritzerbe en in de omgeving van Lochow gehoord.
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens)
Tijdens ons verblijf bij de Havel hebben we relatief weinig aan de kant van stromend
water vertoefd.
In de uiterwaard van de Untere Havel
Nord hebben we de Weidebeekjuffer
goed kunnen waarnemen. De
Weidebeekjuffer is een kenmerkende
beekjuffer langs traag stromende,
zuurstofrijke beken en riviertjes met
zandige bedding en zonnige oevers. De
vliegtijd is van eind mei tot in augustus.
De soort vertoont baltsgedrag. Het
mannetje van deze soort verdedigt een
territorium. Wanneer een vrouwtje
verschijnt, wervelt het mannetje rond
haar.
Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia)
De Kleine parelmoervlinder is opvallend door de grote en heldere vlekken op de
onderzijde van de vleugels. Ecologisch
gezien is het een ´geharde nomade´, die
in een droog en warm klimaat kan leven
en voor iedere nieuwe generatie vlinders
(maximaal drie in één jaar) plekken
opzoekt waar de waardplanten in de
groeifase verkeren. De soort leeft met
name in (half-)natuurlijke graslanden
met een schrale, lage begroeiing en in
pioniervegetaties zoals braakliggende
akkers.

De voedselplanten van de rupsen zijn een aantal soorten viooltjes, met name de soorten
met een één- of tweejarige ontwikkelingscyclus zoals Akkerviooltje en Driekleurig
viooltje. In Nederland is de Kleine parelmoervlinder bedreigd, de soort komt eigenlijk
alleen nog voor in de duinen langs de kust. In de omgeving van de Untere Havel Nord
hebben wij de Kleine parelmoervlinder gezien op de overgang van met struweel begroeid
rivierduin naar een extensief beheerde zandige akker met een zandweg erdoor heen.
In Brandenburg is de vlindersoort nog zo algemeen, en de stand stabiel, dat deze nog niet
op een Rode lijst staat. In een onderzoeksproject bij Brodowin (ten noordoosten van
Berlijn) wordt zelfs onderzoek gedaan naar de (mogelijk op gespannen voet staande)
relatie tussen ecologische landbouw en natuurkwaliteit, waarbij onder meer de Kleine
parelmoervlinder onderwerp van onderzoek is.
Lindepijlstaart (Mimas tiliae)
De Lindepijlstaart komt voor in bossen, parken en tuinen waar linden zijn aangeplant. In
Havelland is dat eigenlijk in iedere dorpskom wel, vaak bij prachtige oude boerderijen en
pittoreske kerkjes. De voedselplanten
bestaan niet alleen uit linden, maar ook
uit iepen, elzen en berken. De vliegtijd
van de Lindepijlstaart loopt van eind
april tot half augustus in één of twee
generaties. De Lindepijlstaart
overwintert als pop in de grond. De
vlinder is geen bloembezoeker, daar hij
geen functionele roltong heeft. De
volwassen vlinder eet dus niets. Wij
hebben de Lindepijlstaart gezien bij
Lochow.

Zandhagedis (Zauneidechse)
Gert Prins
Rivierduinen langs de Elbe, Havel en Oder vormen in het oosten van Duitsland één van
de van oorsprong natuurlijke habitats van de Zandhagedis (Lacerta agilis). Wij hebben
deze hagedissensoort pal naast het door ons gehuurde zomerhuisje gezien. Dit huisje ligt
aan het eind van een vier kilometer lang betonpad, op de overgang van bos naar grasland.
Waar het betonpad ophoudt, gaat het over in wat minder intensief bereden zandweg. Op
de dag van aankomst werd langs een op het zuiden geëxponeerde taludje van deze
zandweg een vrouwtje Zandhagedis gezien. Dit vrouwtje was bezig met voorbereidend
graafwerk voor en/of het leggen van eieren!
Zandhagedissen worden in maart of april actief, de mannetjes eerder dan de vrouwtjes. Het is direct
paringstijd. Zandhagedissen zijn na twee of drie overwinteringen geslachtsrijp. Eitjes ontwikkelen zich
voor een deel in de buik van het vrouwtje. Op het moment dat de eitjes gelegd worden, zijn ze circa 12,5 x
8,8 mm groot en wegen 0,55 gram. Het aantal eitjes ligt normaal tussen de 5 en 9 met uitschieters tussen de
1 en 17. Oude vrouwtjes leggen meer eieren dan jonge vrouwtjes. De eileg vindt plaats vanaf eind mei.
Sommige vrouwtjes zijn vroeger dan andere. Ook in juni, juli of zelfs augustus kunnen nog (door andere
vrouwtjes) eieren gelegd worden. Het vrouwtje dat zich vlakbij ons huisje ophield was er dus vroeg bij! Het
vrouwtje zoekt een zo goed mogelijk plekje uit. Bezonning van de plek is van belang, want het beinvloedt
de ontwikkelingsduur van de eieren. Er wordt een holletje gegraven met kop en voorpoten. Enige dagen
vóór de daadwerkelijke eileg, worden wel ´proef-graafwerk´ gedaan, wat een soort ´schijnnesten´ oplevert.
Mogelijk heeft dit ook een functie om eierrovers te misleiden. Als de eitjes gelegd zijn, wordt de gegraven
holte zorgvuldig afgewerkt en de graafsporen zoveel mogelijk uitgewist. De eitjes kunnen tussen 4 en 10
cm diep begraven liggen. Bij verstoring van de eilegplek zal het vrouwtje de eitjes opnieuw toedekken. De
eitjes nemen vocht op uit de bodem waarin ze begraven zijn. De eieren kennen een ontwikkelingsduur van
tussen de 32 en 65 dagen afhankelijk van vochtigheid en temperatuur. Bij temperaturen onder de 20 graden
Celcius neemt de ontwikkelingsduur toe en het ´broedsucces´ af. De jonge hagedisjes hebben een eitand.
Als alles goed gaat, graven ze zich gedurende enkele dagen omhoog. Afhankelijk van eileg en
ontwikkelingsduur zien de hagedisjes normaal gesproken tussen eind juli en midden september het eerste
levenslicht. Ze zijn dan 0,45-0,55 gram zwaar bij een lengte van 45-65 mm en hebben nog een heel
hagedissenleventje voor zich.

Van deze levensloop hebben wij alleen één momentopname gezien. Namelijk dat het
vrouwtje in het talud van de zandweg aan het graven was. Zowel aan het eind van de
middag als ´s ochtends héél vroeg (6.00 uur) hebben wij activiteit waargenomen. Wat er
van de eileg terecht is gekomen weten we niet. Het is een erg kwetsbare
voortplantingsplaats, aan de rand van een dagelijks bereden zandweg. Vanuit Nederlands
perspectief was het in ieder geval wel opmerkelijk om ´zomaar´ langs een zandweg een
Zandhagedis te zien. In Nederland is het voorkomen doorgaans echt beperkt tot
natuurgebieden, in het Havelland lijkt de verspreiding nog wat ruimer te zijn.
Maar net als in Nederland staat de Zauneidechse in Duitsland op de Rote Liste als
´gefährdet´ aangemerkt.

Zoogdieren
Frans Bosch
Gedurende de reis naar Brandenburg zijn van 33 soorten zoogdieren sporen
waargenomen of exemplaren gezien. Veelal betreft het toevallige waarnemingen, maar er
is ook op bescheiden schaal naar zoogdieren gezocht. Zo zijn er enkele inloopvallen en
een batdetector gebruikt. Bij verschillende vogelkijkhutten en bij een ransuilennest zijn
braakballen verzameld. Indirect levert een aantal braakballen weer informatie over
vogels.
De inloopvallen zijn in de omgeving van het verblijf in Lochow gezet. Er is tweemaal een
Rosse woelmuis gevangen. De batdetector is ook vooral daar gebruikt. Op deze manier
zijn er vijf soorten vleermuizen geconstateerd: Gewone en Ruige dwergvleermuis,
Laatvlieger, Rosse vleermuis en Watervleermuis. Bij Ferchesar is naast deze soorten
eveneens de Ruige dwergvleermuis waargenomen. Bij de Hohennauener See tenslotte is
een Laatvlieger gehoord. Al deze soorten zijn met de batdetector goed te determineren,
zeker als ze ook nog gezien worden, wat hier steeds het geval is geweest.
Uit de braakbalvondsten zijn acht soorten kleine zoogdieren gehaald. Bij de Gülper See is
een vrij grote partij braakballen (± 50) van een Ransuil gevonden. Er blijken
voornamelijk Veldmuizen op het menu gestaan te hebben (74) tegen vier Aardmuizen,
één Rosse woelmuis, één Dwergspitsmuis, één Grote bosmuis en twee Noordse
woelmuizen. Deze laatste twee soorten komen we op de Veluwe niet tegen en zijn
daarmee voor ons bijzonder. In een ‘Sonderheft’ uit 1995 inzake Naturschutz und
Landschaftpflege in Brandenburg worden de soorten voor het gebied wel beschreven. Bij
Parey (Untere Havel Nord) zijn onder een vogelkijkhut drie braakballen gevonden,
waarvan een zeer waarschijnlijk van een Velduil. In totaal blijken er dertien kleine
zoogdieren genuttigd te zijn. Ook hier hebben we twee Noordse woelmuizen kunnen
determineren. Verder zijn zeven Veldmuizen, twee Aardmuizen, een Bosspitsmuis en een
Dwergspitsmuis genoteerd. Onderweg naar Grabow, bij Schleusse Grütz onder de brug,
zijn een paar braakballen gevonden met resten van een Noordse woelmuis, een Grote
bosmuis en een Dwergmuis en veel schubben van kleinere vissen. Bij Grabow kunnen we
een Dwergmuis en een Veldmuis uit twee braakballen vaststellen, in een schuur in
Lochow een Veldmuis en een Bosspitsmuis. Onder de kijkhut bij Garlitz in het
Havelländisches Luch liggen een paar braakballen van een Kerkuil en wat meer van
Torenvalken. Het levert acht Veldmuizen, een Grote bosmuis en een Veldspitsmuis op.
De laatste soort is voor het gebied bekend, maar voor ons nieuw. Opvallend is dat
gewone soorten als de Bosmuis en de Huisspitsmuis in deze braakballen ontbreken. In
Brandenburg blijkt de Huisspitsmuis volgens de literatuur*) zeldzaam.
De grotere zoogdieren zijn het meest bij toeval gezien. Hazen en Reeën worden vanuit
vogelkijkhutten waargenomen. In het Havelländisches Luch zijn bijvoorbeeld vier Reeën,
waaronder een jong, gezien. In het gebied leven er waarschijnlijk veel meer.
Van andere soorten zijn vaak alleen prenten, haren of keutels aangetroffen. Op die manier
soorten vaststellen blijft wat minder leuk, maar toch blijft het bijzonder een duidelijke
prent van een Otter of haren van een Wasbeerhond te vinden. Ook niet leuk, maar wel
bijzonder is de vondst van een dode Steenmarter langs de weg bij Möthlow.

Vanuit een uitkijktoren bij Buckow zien we een Hermelijn huppelen aan de rand van het
struikgewas en in de Ferchesarer See laat zich even een Bever zien.
Gebruikte afkortingen in de tabel:
3
aantal zoogdieren gezien, in val of in braakbal
d
dood
wr
wroetsporen
pr
prenten
h
haar

Dagervaringen
Adrie Hottinga
Zondag 22 mei 2005
Na ons vertrek rond zes uur uit Vaassen stopten wij na 277 km op één van de bekende
parkeerplaatsen. Wij noteerden tijdens de koffie: Grasmus, Braamsluiper, Putter,
Veldleeuwerik, Kneu, Kauw, Tuinfluiter, Witte kwikstaart en Huismus. Voor de tweede
stop zien we onderweg voegen we in ons notitieboekje een aantal nieuwe soorten toe:
Zwarte kraai, Ekster, Rode wouw, Spreeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw,
Roodborsttapuit, Wespendief, Buizerd, Houtduif, Holenduif, Koekoek en Ringmus.
Bij Irxleben nemen we na 450 km rust voor een tweede pauze. Daar noteren we Zwarte
roodstaart, Rode wouw, gele kwikstaarten in de Rasp, Witte kwikstaart, Torenvalk,
Buizerd, Veldleeuwerik, Spotvogel en Grauwe vliegenvanger, Huiszwaluw,
Boerenzwaluw, Gierzwaluw en Huismus. Na de tweede stop noteren we nog een aantal
nieuwe soorten; Ooievaar, Bonte kraai, Zwarte wouw, Boomkruiper, Grauwe gans,
Knobbelzwaan, Grasmus, Wilde eend, Krakeend, Grote bonte specht, Raaf, Vink,
Winterkoning en Fitis. In Rogatz zien we onze eerste Grauwe klauwieren en horen op
meerdere locaties Europese kanaries. Onze tocht vervolgt zich na Rogatz naar Kehnert,
een klein dorpje aan de Elbe waar we goede herinneringen aan hebben van voorgaande
vogelreizen. We rijden de uiterwaarden in en stoppen bij een voormalige rivierloop. De
oude Elbearm wordt omzoomd door meidoornstruwelen en diverse soorten wilgen. Zoals
Roel in zijn impressie schreef; een idyllisch plekje met een schitterende ouverture van
deze vogeltrip. Groene kikkers geven meerdere concerten en wij menen ook de
Meerkikker te horen met zijn korte geluidjes. Roodbuikvuurpadden oenken in de slenken
en langs het betonpad zien we Kleine vuurvlindertjes, Kleine koolwitjes, Aard- en
Akkerhommel en Veldkrekels begeleiden ons langs de rivierloop. Enkele IJsvogels
vissen vanaf omgevallen wilgen en Bruine kiekendieven jagen in de ruige begraasde
uiterwaardgraslanden. Naast vier Nachtegalen horen we enkele Noordse nachtegalen, een
niet alledaagse soort die je niet overal aantreft langs de Elbe. Appelvinken pendelen
vanaf het dorp naar de wilgen. We horen op meerdere locaties de hoge tonen van
Buidelmezen en vinden op drie plekjes nesten in de wilgen.
Koffiestop
Als “eerstedaggedicht”
is hier een lichtgewicht.
Toch is het heel bijzonder
en beschrijft het een klein wonder.
Want zie, met wilgentak verweven
hangt daar als zichtbaar blijk van
vogelleven
een nest van blaadjes en wat pluis;
al gauw herkend als buidelmezenhuis.
Dichter-vogelaar Erik neemt een kijkje in het
Havelländisches Luch

Bosrietzanger en Sprinkhaanzanger vertoeven in de ruige zones tussen het struweel en de
rivierloop. De lijst met waarnemingen wordt aangevuld met: Geelgors, Zwartkop, Kneu,
Knobbelzwaan, Spreeuw, Bonte kraai, Fuut, Tuinfluiter, Gele kwikstaart, Fazant, Bonte
kraai, Braamsluiper, Houtduif, Paapje, Tjiftjaf, Heggenmus, Koekoek, Grasmus,
Pimpelmees, Spotvogel, Kleine karekiet, Rietgors, Putter en Blauwe reiger. Bij Kehnert
werden tijdens de lunchstop 34 soorten gespot, waarvan zeker de Buidelmezen en
Noordse nachtegaal en natuurlijk de ambiance van het landschap waarin al die soorten
aanwezig waren een goed gevoel gaven.
Van Kehnert rijden we door
binnenwegen via Sandfurth naar
Ringfurth waar we onze eerste
Visarend op een nest in een
hoogspanningsmast noteren en een
tweede ex. komt aanvliegen met
een tak. We zien nog foeragerende
Bruine kiekendieven, een koppel
Patrijzen in braakland en in de
dorpjes die we passeren opvallend
veel Huiszwaluwen.
Uiterwaarden Kehnert – zeer bijzonder op ornithologisch
gebied: 34 vogelsoorten

In de omgeving van Bölsdorf zien we onze eerste Grauwe gors op de bekende
telefoondraden; we hebben al meerdere broedende Ooievaars gezien, zien ook enkele
Oeverzwaluwen samen met andere Boerenzwaluwen en natuurlijk veel Turkse tortels.
Via Rathenow en Stechow arriveren in het verstilde dorp Ferchesar waar in het dorpje
alles in ruste lijkt op deze zondagmiddag om 14.10 uur. Wij begeven ons over de
kinderkopjes naar Dorßstrasse 6 waar Liane Zemlin woont die de zomerhuisjes in
Lochow verhuurt.
Vanaf Ferchesar is het circa 4 km in noordelijke richting over kinderkopjes en een
betonpad door een Grovedennenbos
richting het oord Lochow dat bestaat
uit een veertigtal vakantiewoningen.
Het laatste deel van het betonpad is
interessant, aangezien het hoge deel
van het droge bos overgaat via een
Beuken-Eiken bos in een Berkenbroek
en in het lage deel het bos uit
opgeschoten Elzenbroek bestaat. Onze
indruk is goed wanneer wij de
zomerhuisjes via een zandpad bereiken.
Zandhagedis bij holletje - Lochow

Wij verblijven in twee aanééngeschakelde zomerhuisjes met ruime overdekte terrassen.
De kamerindeling is snel opgelost, want wij popelen om de omgeving te verkennen. In de
directe omgeving van de huisjes horen en zien wij: Ringmussen, Wielewalen, Grauwe
vliegenvangers, Zwartkoppen, Putters, Kneutjes, Merels, Zanglijsters, Boerenzwaluwen,
Gekraagde roodstaarten, Zwarte roodstaarten, Groenlingen, Witte kwikstaarten. Dit lijstje
is in het meervoud geschreven, aangezien de vogelrijkdom op de zomerhuisjes
overweldigend is.
Bij de uitrit van de zomerhuisjes zien wij in de berm een holletje met een Zandhagedis en
ook op 50 meter van de uitrit een tweede Zandhagedis verscholen in een holletje. Het lijkt
erop dat de Zandhagedissen in deze holletjes in de berm langs de zandweg hun jongen
voortbrengen.
Op weg naar de nabijgelegen Witzker See zien wij Citroenvlinders, Akkerhommels en
Blauwe reigers, Gele kwikstaarten, Geelgorzen, Veldleeuweriken, Koekoek, Wilde eend
en op het pad langs een droge schrale weide Gouden torren en Hooibeestjes. Een paar
Grauwe klauwieren verraadt zich in het
struweel langs het pad, waar ook
Bosrietzangers in de ruigte van de sloot hun
territorium verdedigen. Vanaf de Witzker See
loopt een smalle watergang in oostelijke
richting. Wij vervolgen onze weg langs het
Havelländischer Großer Hauptkanal richting
oostzijde Witzker See. De volgende
vogelsoorten worden gespot: Aalscholver,
Rode wouw, Grauwe klauwier, Kokmeeuw,
Groene specht, Rietgors, Grote karekiet (2),
Paapje, Snor, Graspieper (2), Ooievaar,
Wespendief, Zwarte kraai, Meerkoet,
Kleine karekiet, Bruine kiekendief, Pimpelmees, Fazant, Gierzwaluw, Buidelmees met
nest in wilg, Tuinfluiter, Zwarte wouw, Wielewaal, Kneu. Overige niet-vogelsoorten:
Geaderd witje, Dagpauwoog, Oranjetipje, Muskusrat en Ree.
Wanneer we terugwandelen via
een pad met wilgenstruwelen en
oude wilgen door
overstromingsgraslanden zien we
een Middelste bonte specht die op
zoek is naar insecten in een oude
Schietwilg, we horen
Kortsnavelboomkruipers in het
Elzenbos.
In het bos horen wij
Vuurgoudhaantjes, een Zwarte
specht pendelt voor
voedselvluchten en Spotvogel,
‘Klein vliegend hert’ in Ferchesar

Grote bonte specht en de Bonte vliegenvanger zijn nog actief op deze late warme
zondagmiddag.
Naast de al waargenomen Zandhagedissen zien wij ook Levendbarende hagedissen.
Verder ook Boomhommels.
Het is tijd voor de avondhap en wij begeven ons over het betonpad om in Ferchesar bij de
buren van Liane Zemlin ons te verpozen op een terras, waar later blijkt de muggen verzot
lijken op Veluws bloed. Tijdens de avondhap cirkelt een Sperwer boven het terras en zien
we veel Boeren- en Huiszwaluwen en ook Wespen die hier een rijkeluis bestaan hebben.
Na de avondhap brengen we rond 21.30 uur een bezoek aan de Ferchesarer See. We
noteren; Groene kikkers, Wilde eenden, Zanglijster, Merel, Roodborst, Gewone pad,
Nachtegaal en ‘Kleine vliegende herten’ en vliegendoders. Frans Bosch heeft de batdetector meegenomen en determineert de vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Rosse
vleermuis, Ruige
dwergvleermuis, Laatvlieger en
Watervleermuis worden gehoord
onder de oude elzen bij de
Ferchesarer See. In het donker
laten zich Waterhoen, Koekoek
en Bosuil en Kerkuil niet
onbetuigd. Voor deze zondag is
het genoeg en wij besluiten om
nog even op het terras na te
genieten van alle indrukken en
een avondsluiting te houden.
Frans: muizenvallen voor determinatie in Lochow
Tabel 1: waarnemingen directe omgeving Lochow – 22 mei tot en met 26 mei 2005
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Ooievaar
Wilde eend
Rode wouw
Zwarte wouw
Bruine kiekendief 1 pr
Buizerd
Wespendief
Torenvalk
Kwartel 2
Kwartelkoning 1
Fazant
Waterral
Meerkoet
Kraanvogel
Kokmeeuw
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Zomertortel
Koekoek
Bosuil
Ransuil
Kerkuil
Gierzwaluw
IJsvogel
Zwarte specht
Groene specht
Grote bonte specht
Middelste bonte specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Graspieper
Boompieper
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst

Nachtegaal
Zwarte roodstaart
Zanglijster
Merel
Zwartkop
Grasmus
Sprinkhaanzanger
Kleine karekiet
Grote karekiet 4
Fitis
Tjiftjaf
Vuurgoudhaantje
Bonte vliegenvanger
Zwarte mees
Kuifmees
Buidelmees 2
Boomklever
Kortsnavelboomkruiper
Zwarte kraai
Raaf
Wielewaal
Ringmus
Kneu
Groenling
Goudvink
Rietgors

Maandag 23 mei 2005
De Kaiserbrötchen worden door
Liane om 7.15 uur bezorgd, zodat
wij op tijd kunnen ontbijten. In de
tuinen zien wij tijdens het ontbijt
twee mannetjes Grauwe klauwier,
horen Vuurgoudhaantjes en een
Grauwe vliegenvanger is op jacht
naar insecten. In het Lochowerbos
waar we even stoppen bij de grote
bosvijver aan de oostzijde van het
betonpad naar Ferchesar horen wij
Fluiters, Fitis, Bonte vliegenvanger
en Spotvogel.

Van Ferchesar gaan we via
Nennhausen naar Buckow, waar
we de Grote trappen willen
observeren. Onderweg stoppen we
wanneer we interessante vogels
zien en noteren en passant twee

Gekraagde roodstaart
Paap
Grote lijster
Tuinfluiter
Braamsluiper
Rietzanger
Snor
Bosrietzanger
Spotvogel
Fluiter
Goudhaantje
Grauwe vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Matkop
Grauwe klauwier 5
Boomkruiper
Ekster
Bonte kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Putter
Europese kanarie
Appelvink
Geelgors

Ortolanen die langs de weg in één van de vele bomenrijen zingen. In de omgeving van
Stechow zien we een schoorsteenveger in zwart pak met hoge hoed; een voor ons niet
alledaagse verschijning. Naast de Ortolanen zien we onderweg: Veldleeuwerik, Bonte
kraai, Putter, Boomkruiper, Huismus, Ringmus, Boerenzwaluw, Huiszwaluw,
Gierzwaluw, Ooievaar, Kievit, Rode wouw, Bruine kiekendief, Grauwe gors, Vink,
Zwarte kraai, Wilde eend, Spreeuw, Grasmus, Kneu en Haas. Wij zijn hier op het
moment dat de Witte paardekastanjes langs de wegen die in laanverband zijn aangeplant
uitbundig bloeien.
Via Buckow bereiken we het
Havelländisches Luch met een
oppervlakte van circa 5.584 ha,
wat het belangrijkste gebied is in
Duitsland waar Grote trappen
leven.

Beweiding in het Havelländisches Luch

Wij gaan naar de eerst vogelkijkhut gelegen aan de oostzijde van de weg van Buckow
naar Garlitz. Dit
is de grootste van
de twee
aanwezige
vogelkijkhutten
en ligt ook het
meest oostelijk in
het gebied ten
opzichte van de
tweede hut bij
Garlitz. De hut
ligt aan het eind
van een
halfverhard pad
dat wordt
begeleid door
doornstruwelen en
bij de hut ligt een
poel. In het Luch bevinden zich uitgestrekte extensief beheerde graslanden, braakland,
veldjes met Rasp en Rogge. Een gedeelte van het Luch wordt begraasd met Duitse
zwartkopschapen op de Duitse wijze: de schapen worden dagelijks verweid met behulp
van flexienetten. Ook worden gedeelten aan de randen beweid met zoogkoeien en zijn
delen van het grasland gemaaid (ook op 23 mei wordt gemaaid). Karakteristiek is de

weidse omgeving zonder veel geboomte. De hut biedt een schitterend panorama over het
uitgestrekte landschap en geeft rust en ontspanning om de tijd te nemen om
waarnemingen te verrichten.
In het Luch zien we meerdere Reeën waarvan ook een vrouwelijke ex met twee kalfjes en
bij de hut scharrelt een Hermelijn die
we vanuit de hut goed kunnen
observeren. Bij de hut zien we ook
Aardhommels, enkele
Konningenpages, Koevinkjes en
Dagpauwogen en in het poeltje
Kleine watersalamanders.
Waarvoor we hier kwamen wordt
rijkelijk beloond: we zien verspreid
in de graslanden elf vrouwtjes Grote
trap en negen mannetjes, waarvan
enkele nog baltsgedrag vertonen.

Trappenpraat.
Vrouw grote trap
zei tegen hem: “Wat ben je knap”.
Hij riep: “Ik mag jou ook wel graag”
en toonde haar zijn fraaie kraag.
Indrukwekkend van postuur
zijn balts vol vuur.
Bedeesd zei toen de hen:
“Ik ben blij dat ik hier bij je ben”.
Tabel 2: waarnemingen Havelländisches Luch - 23 mei 2005 – observatiehut Buckow
Blauwe reiger
Ooievaar
Wilde eend
Knobbelzwaan 2
Rode wouw
Zwarte wouw
Buizerd 2
Bruine kiekendief 2 v en 1 m
Blauwe kiekendief 1 v
Grauwe kiekendief 1 v en 2 m
Torenvalk
Kraanvogel
Grote trap 11 v en 9 m
Watersnip – balts
Grutto 1 pr
Houtduif
Koekoek
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Bosrietzanger
Spotvogel
Tuinfluiter 2
Grasmus 7
Paap 2 pr
Nachtegaal 1
Koolmees
Geelgors
Grauwe gors 4
Ortolaan 1
Rietgors
Putter
Ringmus - hut

Spreeuw – hut
Zwarte kraai
Bonte kraai

Ekster
Raaf

Na enige uren observeren gaan we naar het tweede vogelobservatiepunt aan de oostzijde
van Garlitz waar zich ook een hut bevindt aan het einde van een halfverhard pad. Langs
de toegangsweg bevindt zich “Hecken” met Rode kornoelje, Rode kamperfoelie en
Sleedoorn. Bij dit observatiepunt zien we meerdere Levendbare hagedissen op de stenen
in de berm.
Tabel 3: waarnemingen Havelländisches Luch - 23 mei 2005 – observatiehut Garlitz
Blauwe reiger
Rode wouw
Zwarte wouw
Buizerd
Bruine kiekendief
Kraanvogel
Grote trap
Holenduif 10
Kerkuil – braakballen in hut
Veldleeuwerik
Gele kwikstaart
Spotvogel
Tuinfluiter
Grasmus
Grauwe gors
Raaf

Het een of het ander
In het gebied der grote trappen
staat een uitkijktoren.
Je moet omhoog, op houten treden stappen,
boven kijk je dan recht naar voren.
De vogels zie je op een plek ver weg
en vliegen zij dat punt voorbij,
kijk dan razendsnel opzij
want anders heb je pech.
Bij de uitkijktoren
op de begane grond,
blijkt een takkenwal te horen,
die ik dus vrij gemakkelijk vond.
De takkenwal was jachtdomein
van een ander prachtig beest.
Een roofdier snel en klein
bewoog zich door de takken alsof het er eerder was geweest.
Dus sta je bovenaan de trap
en zie je van de grote trap geen klap,
Dan moet je echt beneden zijn
voor een ontmoeting met een hermelijn!

Ffffppprrrrtttthhhhp
Als u na een overvloedig warme hap
wat lucht moet laten gaan,
ga dan eens op een uitkijktoren staan
en luister naar de grote trap.
Al snel komen geluiden overeen,
een frisse wind waait om u heen.
Niemand bent u daar tot last,
als u maar oppast
dat geen hen u ziet,
want een haan die baltst die pikt dat niet.

Sfeerbeelden van het Havelländisches Luch bij Buckow op maandag 23 mei 2005.
In het logboek zijn waarnemingen opgenomen van Harry van Diepen die hier in april Grote trappen
observeerde. De observatiehut bij Buckow geeft een prima overzicht van het Grote trappenreservaat. Hier kun je vele uren vogelsoorten observeren die zijn gebonden aan grootschalige
extensief beheerde grasland- en akkerbouwcomplexen: Kraanvogels, Grauwe kiekendieven, Blauwe
kiekendief en Bruine kiekendief.

Havelländisches Luch: Grote trappenreservaat met uitvalsbasis Buckow. Observatiehut bij Buckow
en één bij Garlitz.

Na het bezoek aan het vogelobservatiepunt bij Garlitz en een lunch te velde gaan we via
Marzahne naar Hohenferchesar en via Fohrde richting Radewege naar de Beetzsee.
We gaan zoveel mogelijk binnendoor over zandweggetjes, passeren de Pritzerber See die
moeilijk toegankelijk is voor vogelaars.

We zien enorme oppervlakten
met Rogge; langs de wegen horen
we in de talrijke Esdoornlanen op
diverse locaties Ortolanen. In de
dorpjes zijn veel lanen met
Acacia’s en Witte kastanjes.

Ortolanenbiotoop: Zomereik als zangpost, Rogge, Lupine, Aardappels en braakpercelen; hèt biotoop
voor de Ortolaan.

Op een landweggetje tussen Marzahne en Hohenferchesar observeren we van dichtbij
twee Ortolanen en in de hoogspanningsmasten op meerdere locaties broedende
Visarenden. Ook broedt in een broedkorf die voor Visarenden in de hoogspanningsmast
is bevestigd een paartje Raven. Voor Hohenferchesar zien we een jagend vrouwtje
Blauwe kiekendief. In dit uitgestrekte landschap met veel Rogge-, lupine- en
erwtenakkers met Zomereiken langs de landweggetjes noteren we achtereenvolgens:
Geelgors, Rode wouw, Buizerd, Vink, Koolmees, Koekoek, Pimpelmees, Boompieper,
Spreeuw, Kokmeeuw, Veldleeuwerik en op een schrale zandige vlakte bij een
Grovedennenopstand zit op het dak van een picknickset een mannetje Tapuit. Na
meerdere Visarenden gespot te hebben in de lichtmasten noteren we verder tijdens
meerdere stops: Grauwe klauwier, Boomkruiper, Ekster, Blauwe reiger, Fluiter,
Boomleeuwerik, Koekoek, Zwarte mees, Kneu, Fitis, Bruine kiekendief, Gele kwikstaart,
Groenling, Merel, Putter, Zwarte roodstaart, Tuinfluiter, Grauwe ganzen met juvenielen.
In de omgeving van de picknickplaats met de Tapuit zien we jonge Ringslangen op de
zandweg en in de bermen Aardhommels, Oranjetipjes,Veldkrekels en rode bosmieren.
Bij Fohrde proberen we bij de Pritzerber See te komen wat erg lastig is en niet op prijs
wordt gesteld door een bewoner. In het riet horen wij meerdere Grote karekieten en
Kleine karekieten en op het meer zien we; Meerkoet, waterhoen, Kokmeeuw,
Aalscholver, Fuut en foeragerende Zwarte sterns. In Fohrde horen we Europese kanaries
en zijn veel Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen en Gierzwaluwen die in het dorp
beschutting zoeken voor naderende hoosbuien.
Onderweg van Fohrde naar Radewege zien we nog enkele Kuifeenden en een paartje
Nijlganzen. Ondertussen verhinderen de hoosbuien ons om stops te houden en besluiten
we door te rijden naar Radeweg waar aan de rand van de Beetzsee een picknickplaats is.

Hoewel het druilerig weer is besluiten we een wandeling te maken langs een gedeelte van
de Beetzsee. Dit blijkt achteraf een goed besluit, aangezien we hier erg veel waarnemen.
Tabel 4: waarnemingen Beetzsee – Radewege - 23 mei 2005
Fuut
Woudaapje 1
Ooievaar
Brilduiker 1 m
Grauwe gans 4 pr met juv
Knobbelzwaan
Visarend 2 pr
Bruine kiekendief
Kokmeeuw
Houtduif
Gierzwaluw
IJsvogel
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte kwikstaart
Snor
Nachtegaal
Merel
Rietzanger
Bosrietzanger
Grote karekiet 2
Kleine karekiet
Spotvogel
Zwartkop
Tjiftjaf
Pimpelmees
Baardman
Buidelmees 4
Rietgors
Europese kanarie 2
Groenling
Kneu
Spreeuw
Huismus
Ekster
Raaf

De Visarenden houden ons in de ban, aangezien er veel “gevist” wordt. Terwijl we uit de
auto’s stappen kan een Visarend ternauwernood opstijgen om in noordwestelijke richting
te verdwijnen waar de hoogspanningsmasten zijn. Binnen een half uur zien we vier
Visarenden die zowel in oostelijke als in westelijke richting pendelen: mèt vis! We zijn
tot circa 18.00 uur bij de Beetzsee en de Visarenden blijven actief. Deze soort is in
Brandenburg goed vertegenwoordigd met circa 260 territoriumhoudende paren, met een
dichtheid van 0,89 BP/100 ha (2002). Het hoogtepunt is natuurlijk de waarneming van
het Woudaapje dat door iedereen goed gezien wordt. In Brandenburg is een broedbestand
van circa 20 broedparen.

Beetzsee en omgeving: veel bijzondere waarnemingen; 2 paar Visarenden, Buidelmezen, Brilduiker
en Woudaap. Waarnemingen bij Radewege.

Na regen komt ………….
Een ochtendje met wat regen
deed ons aangepast bewegen.
Wat trager, zoekend, meer overleg.
Schuilen? Doorgaan? De esprit was even weg.
Proviand genuttigd onder afdak,
nattigheid, wat ongemak.
Brood en beleg wel droog gezet,
herinneringen aan een donzen dekbed.
En dan….: Kom op, we gaan!
Een paadje langs het riet, niet ver hier vandaan.
Door jack en paraplu
bleef het quasi droog, in dit gedichtje met een q.
De groep staat stil,
nog steeds wat kil
en hoort een blaffend ver geluid.
Of is het toch dichtbij?
Behoedzaam komt ie dan de rietkraag uit
en op een regendag in mei
weet een woudaap met zijn mooie kleuren
een groepje vogelaars weer op te beuren

Terug in Ferchesar bij het plaatselijke etablissement ontmoeten we Detlef Zemlin, die
enige verhandelingen geeft over de trek van Ooievaars en vertelt dat in 2005 minder
uivers zijn teruggekomen dan in voorgaande jaren. Volgens Detlef was er te weinig
thermiek in Roemenië en konden de Ooievaars de bergen niet over? In 2005 is in de
sloten en kanalen meer water dan in voorgaande jaren, aangezien er allerlei problemen
zijn met de vervanging en reparaties van stuwen. Deze stuwen zijn geplaatst om de
inundaties die in het verleden in de omgeving van Lochow vaak voorkwamen, te
verminderen. Detlef vertelt dat in dit deel van Brandenburg een hoge werkloosheid is,
omdat de deelstaat zich vooral richt op de ontwikkeling van industriegebieden en niet op
de dunbevolkte gebieden die zelf toerisme moet ontwikkelen. Interessant gesprek dat
informatie geeft over een voor ons onbekend deel van Brandenburg. Detlef regelt voor de
volgende dag twee rondleidingen in respectievelijk het Naturschutzcentrum in Buckow,
dat normaliter alleen s’zondags geopend is, en in het informatiecentrum in Milow.
Tevens zorgt Detlef voor aanvullend kaartmateriaal.
Tijdens de avondwake proberen vogelgeluiden te interpreteren via de bandjes die Roel
heeft meegenomen.
Dinsdag 24 mei 2005
Het is om 5.00 uur reveille voor een aantal van ons die meegaan voor een nevelwandeling
langs de Ferchesarer See. De thuisblijvers hebben een eigen excursie in Lochow en
zorgen voor het ontbijt en de koffie. Wij lopen aan de noordzijde van de Ferchesar See en
constateren dat de oevers op verschillende plekken zijn ingericht voor waterrecreatie.
Langs de oevers bevinden zich smalle rietkragen en het bospad dat wij volgen ligt hoger
op de helling. Het is een interessante excursie voor het ontbijt en highlights zijn: op vier
locaties Kortsnavelboomkruipers, negen Grote karekieten, en een IJsvogel. We vinden
aan de rand van het dorp wroetsporen van Wilde zwijnen. Het hoogtepunt is ook zeker de
Bever die langdurig langs de zuidelijke oever zwemt en door iedereen goed geobserveerd
kan worden. Het bos verdient ook aandacht; er staan schitterende oude Grovedennen met
prachtige zomen bestaande uit een gemengd bos (Haagbeuken-Zomereikentype).
Opvallend is het grote aantal Grote karekieten op een geringe afstand aangezien wij nog
maar een klein gedeelte van de Ferchesar bezochten. Het zegt zeker iets over de
waterkwaliteit en de aanwezigheid van grote insecten waar deze soort van moet leven.

Tabel 5: waarnemingen Ferchesarer See – 24 mei 2005
Fuut 3 p
Aalscholver
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Wilde eend
Visarend 1
Buizerd
Sperwer
Meerkoet
Kokmeeuw
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek
IJsvogel 1
Groene specht
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Winterkoning
Nachtegaal
Gekraagde roodstaart
Zwarte roodstaart
Zanglijster
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Grasmus
Kleine karekiet
Grote karekiet 9
Spotvogel
Fluiter
Tjiftjaf
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje 2
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees
Glanskop 2
Staartmees
Boomkruiper
Kortsnavelboomkruiper 4
Zwarte kraai
Bonte kraai
Raaf
Spreeuw
Vink
Groenling
Europese kanarie 2
Appelvink
Riegors
Geelgors

Ferchesarer See: 24 mei 2005– vogelwaarnemingen zie tabel 5

Aangekomen in Lochow bij de vakantieverblijven horen we het gekoer van Zomertortels.
Na het ontbijt gaan we via Stechow naar Buckow naar het Naturschutzcentrum.

In Stechow gaan we eerst ‘naar de kerk’, aangezien zich hier een oude Winterlinde (Tilia
cordata) bevindt met een stamdoorsnede van 3,5 m doorsnede, met een stamomvang van
ca. 6,42 m. Deze Winterlinde heeft een ouderdom tussen 350- en 400 jaar en heeft een
hoogte van ca. 22 m. Deze Winterlinde is één van de vele ‘Denkmalen’ die in
Brandenburg zijn. Bij een Denkmal is het bekende gele bordje met de uil aanwezig met
een informatiebord over dit cultuurhistorische object. Terwijl wij bij de Winterlinde zijn,
vliegt een Kerkuil uit de boom en gaat naar het galmgat van de kerk. Roel spurt naar de
auto voor zijn fototoestel met telelens, maar tevergeefs: de uil laat zich niet meer zien.
Onderweg horen we zowel in Stechow en Nennhausen op meerdere locaties Europese
kanaries. Rond 9.45 uur arriveren we bij het Naturschutzcentrum in Buckow waar we
ontvangen worden door Frau Block. Zij verwelkomt ons hartelijk en geeft tekst en uitleg
over het Naturschutzcentrum en over het Grote trappenproject in Brandenburg. In het
centrum is naast informatie over de Grote trappen ook veel informatie over andere
vogelsoorten en bevinden zich veel opgezette vogels. Zij vertelt ondermeer dat in het
Havelländisches Luch bij de eerste uitzichttoren een gedeelte van het grasland omheind is
waar “verletzte” trappen jongen grootbrengen en kunstmatig opgefokte jongen
“ausgewildert” worden. Ook broeden hier de trappen binnen de omheining waar ze niet
gepredeerd worden.
Belangrijke knelpunten in de opfok van kuikens zijn de predaties door Raven,
Zeearenden, Hermelijnen en Vossen. Het omheinde terrein is vosdicht. In dit terrein
wordt veel onderzoek gedaan naar de biologie van de Grote trap. Wij waren onzeker over
onze waarneming van de Grutto’s van gisteren, maar het blijkt dat er nog 2 paar Grutto’s
aanwezig zijn in het Luch en meerdere paren Watersnippen. Frau Block doet zelf al
jarenlang onderzoek naar Bosuilen en heeft in een blok van 50 km2 55 territoria en vertelt
ook en passant dat in ieder dorp wel een Kerkuil broedt. Zij heeft ook veel onderzoek
verricht in de Extramadura en in Rusland waar een broedbestand van de Grote trap is van
5.000 broedparen. Na al deze informatie gaan we gesterkt naar de eerste uitzichttoren om
voor de tweede keer te genieten van de Grote trappen en de weidsheid van het
Havelländisches Luch.

Wij noteren naast veel soorten die wij ook op maandag hebben gezien nu vijf mannetjes
en 12 vrouwtjes Grote trappen. Rond het middaguur vertrekken we richting Milow, via
Pritzerbe en Premnitz en zien onderweg weer enkele Visarenden, Rode wouwen,
Buizerds en Torenvalken.
Om 12.45 uur zijn we bij het
informatiecentrum en horen op het
pleintje waar we de veldlunch
gebruiken Spotvogel, Witte kwikstaart,
Grauwe vliegenvanger en Zwarte
roodstaart. Wij krijgen en rondleiding
van de beheerder René Riep die erg
enthousiast over het natuurpark West
Havelland informatie geeft. Wij krijgen
een goede indruk van de omvang van
dit natuurpark van 1.315 km2 waarmee
dit natuurpark de grootste is van de
deelstaat Brandenburg.
Informatiecentrum in Milow

Van Milow gaan we naar Wolfsmühle en ontdekken een schitterend vochtig gebied in het
stroomgebied van de Stremme. We doen rustig aan en stoppen voor veel waarnemingen.
We zien in een verwaarloosde hoogstamboomgaard een prachtige bijenwagen uit
vervlogen tijden toen allerlei agrarische activiteiten “staatlich” gesubsidieerd werden.
Het stroomgebied van de Stremme bestaat uit extensief beheerde graslanden met
uitgestrekte Grote zeggenvegetaties en Krabbescheer in de slootjes met Groene kikkers
en Bruine kikkers in de bosrand. Wij zien foeragerende Buizerds, Geelgorzen laten hun
eindeloze liedje horen in de bosranden, vier Zwarte sterns jagen boven de Stremme en
ook hier noteren we enkele Grote karekieten en verder Blauwe reiger, Boerenzwaluw,
groenling, Fluiter, Bonte kraai, Kokmeeuw, Wielewaal, Wilde eend, Grote bonte specht,
Tuinfluiter, Zwartkop, Winterkoning en Grauwe vliegenvanger. Tussen het stroomgebied
van de Stremme en de Vieritzerberg is een Wintereikenbos waar we sporen van Reeën en
Wilde zwijnen vinden. We vervolgen onze weg in noordelijke richting naar Bützer, waar
we nog enkele keren stoppen en op verschillende locaties rode bosmieren zien in het
Wintereikenbos en ook Zandhagedissen. Ook Kraanvogels en Raven worden genoteerd,
evenals Boomleeuweriken.
Van Bützer gaan we naar
Schwedenhaus en willen naar de
Havel. Dit lukt niet, aangezien
allerlei doodlopende paden in het
agrarische gebied uitmonden en
we toevallig aan het eind van en
pad bij een Schäfer op
Möthlowshof terechtkomen die
zijn bietenveldje met een
schoffelmachine aan het bewerken
is.
Broedgebied van Kraanvogels bij Möthlowshof

Het viel ons direct op dat diverse nestkasten op zijn erf aanwezig waren, dus een
gesprekje aanknopen is interessant. De Schäfer vertelt ons dat hij meedoet met het door
de NABU opgezette programma voor de herintroductie van Steenuilen. Hij heeft zelf in
één van zijn omvangrijke complexen gebouwen een paartje Steenuilen waar hij mee fokt
om vervolgens de jongen uit te zetten. Terwijl hij dit ons vertelt, zien we enkele
Kraanvogels het Elzenbos invliegen en het blijkt dat bij zijn boerderij in het Elzenbos een
paartje Kraanvogels met twee juvenielen is en in de directe nabijheid ook nog een paartje
met juvenielen. Ook krijgen wij nog informatie over de elektriciteitstorentjes die hier
overal zijn en die niet worden afgebroken en geschikt zijn gemaakt als broedzolder voor
Kerkuilen. De Bosuilen die in het bos bij zijn boerderij verblijven hadden dit jaar minder
geluk, aangezien de jongen verdronken zijn in een schapendrinkbak (poel) op zijn erf. In
de omgeving van het erf horen we Wielewaal, Boomleeuwerik en Bonte vliegenvanger.
Na al deze interessante anekdotes over vogels gaan we na een tip van de Schäfer over een
orchideeënterreintje naar de Buckower See.
Het duurt nog even voordat we
via Steckelsdorf bij de Buckower
See zijn, aangezien onderweg
allerlei interessante vogelsoorten
ons pad kruisen in dit vochtige
gebied met veel elzensingels en
wilgenstruwelen. We zien
meerdere Paapjes op de
afrasteringen en waar en weiland
wordt gemaaid foerageren vier
Zwarte wouwen en in het weiland
ernaast zijn twee Kraanvogels die
zich van dichtbij laten
bewonderen.
De Schäfer wijst ons de weg naar het orchideënveldje bij de
Buckower See

Als de kippen?
Een maaimachine in het veld,
op de grond jong leven dood.
In de lucht een zwarte wouw
Daar is er nog een, misschien is er wel rond gebeld.
Na enkele banen maaien, het voedselaanbod groot,
een derde vogel, een vierde en een vijfde is er gauw.
Als het maaiseizoen is aangebroken
Lijkt het alsof er iets is afgesproken
Vanuit de lucht lijkt een grasperceel maar klein
Je moet er dus als de wouwen bij zijn.

Voordat wij weer in hobbelige zandweg
inslaan noteren we nog: Koekoek,
Tuinfluiter, Nachtegaal, Merel, Blauwe
reiger, Fazant, Ekster, Holenduif en een
paartje Pimpelmezen dat zijn jongen
voert in een elektriciteitspaal. Aan de
noordzijde van de Buckower See (NSG
met een oppervlakte van 153 ha) vinden
wij het schraalland met de orchideeën (zie
verslag van Margriet Maan). Het is een
geweldig mooi terrein dat doet denken
aan de Bruuk bij Nijmegen.
B
Bijenwagen in hoogstamboomgaard bij
Steckelsdorf

De natste delen zijn begroeid met wilgenstruweel en enkele gedeelten zijn roze van de
rietorchissen. Het lijkt erop dat dit schraallandje gevoed wordt met lokale kwel uit de
hoger gelegen zandruggen die bebost zijn. In de slootjes zijn Krabbescheervegetaties
aanwezig. Het is een schitterend gebied dat ook voor de vogelaars interessant is.

Tabel 6: Buckower See – dinsdag 24 mei 2005
Blauwe reiger
Wilde eend
Fazant
Kraanvogel
Kokmeeuw
Koekoek
Grote bonte specht
Paap
Tuinfluiter
Sprinkhaanzanger 2
Snor 1
Goudhaantje
Matkop
Ekster
Raaf
Wielewaal
Rietgors

Ooievaar
Zwarte wouw
Waterral
Watersnip 2 p baltsend
Holenduif
Gierzwaluw
Nachtegaal
Merel
Zwartkop
Krekelzanger 1
Kleine karekiet
Pimpelmees
Grauwe klauwier 2 p
Gaai
Spreeuw
Vink

Na dit botanisch lusthof gaan we nog naar de Steckelsdorfer See ten noordwesten van
Steckeldorf, goed voor drie paar Futen, twee paar Grote karekieten, Europese kanarie,
Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart Vink, Merel, Kokmeeuw, Tjiftjaf en Blauwe
reiger, Ringmus, Kuifmees, Huismus en Zwartkop.

Impressie omgeving
Steckelsdorf

Omgeving van Milow, de Stremme, Mötlowshof en de Buckower See

Het is tijd voor de avondhap en wij gaan terug naar Ferchesar, waar Roel zich vermaakt
met het fotograferen van de dinertafel. Rond 22.00 uur lopen we nog even naar de
Witzker see en noteren blaffende Reeën, Groene kikkers, roepende Kraanvogels in de
verte, Koekoek, Zwarte kraai, Zanglijster, twee Bosrietzangers, Kleine karekiet, Wilde
eend, twee verschillende Bosuilen, Snor, Kerkuil, Kwartel, Kwartelkoning en de bekende
roep van een Ransuil.
Deze roep gaf veel discussie, aangezien niet iedereen ervan overtuigd is, doordat dit
geluid lijkt op territoriale Meerkoeten.
Woensdag 25 mei 2005
Wanneer we opstaan wordt de zon afgewisseld met bewolking en er is een lichte bries.
De bekende vogelsoorten horen wij weer voordat en tijdens het ontbijt buiten op het
terras.
Wij gaan na het ontbijt van Ferchesar via Hohennauen naar Parey. Onderweg zien we op
diverse locaties Ooievaars op een paalnest, Grauwe klauwieren en Gele kwikstaarten. In
Hohennauen gaan we in westelijke richting waar we het NSG gebied Untere Havel nord
bezoeken. De eerste stop is bij de uitzichttoren met aan de noordzijde het
Hohennauensches Bruch en aan de
zuidzijde de Auen langs de Havel. De
Havel heeft hier brede uiterwaarden die
tijdens hoogwater perioden op de Elbe
overstromen. Op het moment dat wij er
zijn de uiterwaarden vrij droog, alleen
in de slenken zijn grote
zeggenvegetaties aanwezig en aan de
vegetaties in de greppels kun je zien dat
hier periodiek inundaties plaatsvinden;
dominantie van Geknikte vossenstaart
en Kruipende boterbloem.

Tabel 7: Havelauen en Hohennauensches Bruch -uitzichttoren – woensdag 25 mei 2005
Aalscholver
Blauwe reiger
Ooievaar
Wilde eend
Rode wouw
Buizerd
Fazant
Waterhoen
Kievit
Watersnip 1p
Bosruiter 2 ex
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek
Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Winterkoning
Nachtegaal
Zwartkop
Sprinkhaanzanger 3
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Grote karekiet 1
Koolmees
Staartmees
Grauwe klauwier
Ekster
Zwart kraai
Raaf
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Rietgors
Geelgors

De waarneming van de Bosruiters was hier zeker interessant (in Brandenburg
doortrekker), maar de baltsende Watersnippen in dit weidse landschap geven ook veel
voldoening.
Wij slaan voor Parey nog een keer rechtsaf richting een Nadelwehr (naaldstuw) met een
tweede Havelloop. Ook hier noteren we een Grote karekiet, Sprinkhaanzanger,
Bosrietzanger, Buizerd, Nachtegaal en Geelgors. Bij de oevers zien we Weidebeekjuffers
en sporen van Bevers.
Van de Nadelwehr gaan we binnendoor over een zandweg op met Grovedennen beplante
stuifkoppen richting Kreuzberg. Op het scheidingsveld van uiterwaarden en stuifkoppen
zien we meerdere nesten van rode bosmieren en respectievelijk de volgende
vogelsoorten; Geelgors, Zwarte mees, Grote bonte specht, drie paar Grauwe klauwieren,
Fitis, Braamsluiper, Nachtegaal, Vink, Zwartkop, Wielewaal en Spreeuw en langs de
Havel Kleine karekiet en Sprinkhaanzanger. Langs het pad zien we veel Mestkevers,
Kleine vuurvlinders, enkele
Hazen, Levendbare hagedis en
zowel een levende als een dode
Hazelworm. In één van de oude
knotwilgen is een Steenuilkast
geplaatst (Steinkauzproject).
Via Kreuzberg met Europese
kanarie, Fitis en Grasmus gaan
we richting Parey en van Parey
in noordelijke richting naar
Gülpe. We stoppen bij Grabow
om naar de uitzichttoren te gaan
in de (ook NSG Untere

Havelland Nord) waar de Großer Graben van oost naar west voor de afwatering zorgt. De
uitzichttoren staat op de grens van natte graslanden die nog deels geïnundeerd zijn en als
natuurgebied beheerd worden. We verblijven hier enkele uren en genieten ook hier van
de weidsheid en de vele vogelsoorten die we waarnemen. Het is een schitterend gebied
met slootjes met Waterranonkel en Waterviolier wat duidt op kwelinvloeden. Bij de
ingang waar we eerst een pad volgen langs een watergang, horen we aan de overzijde in
weer een smal strookje riet een Sprinkhaanzanger en een Grote karekiet. In het graanveld
langs het pad horen we twee Kwartels en zien we meerdere Gele kwikstaarten en in het
aangrenzende ruige grasland Graspiepers en Paapjes en als nieuwe soort een door Gert
ontdekte Zwarte ooievaar. Sinds enige jaren is er weer een lichte stijging van het aantal
broedparen van de Zwarte Ooievaar, dat nu 43 bedraagt (2002). In de bossen ten zuiden
van Lochow en Ferchesar zijn regelmatig broedparen vastgesteld. Van de Witte ooievaar
is het broedbestand in 2002 vastgesteld op 1.369 broedparen. Er is een lichte
achteruitgang van het aantal broedparen.

Uitzichttoren bij NSG Grosser Graben

Groene schalebijter

Tabel 8: Grosser graben – Untere Havel Nord – Uitzichttoren bij Grabow – woensdag 25 mei 2005
Aalscholver
Blauwe reiger
Ooievaar
Zwarte ooievaar 1
Knobbelzwaan
Grauwe gans vele tientallen
Bergeend 8
Krakeend
Slobeend
Zomertaling
Rode wouw
Zwarte wouw
Torenvalk
Kwartel 2 in graanveld
Kraanvogel 8
Kievit
Wulp
Kokmeeuw
Koekoek
Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw (broedvogel in de uitzichttoren)
Graspieper
Gele kwikstaart
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Grote karekiet

Op het pad vinden we een Groene loopkever (Schalebijter) die gefotografeerd wordt; in
onze eigen omgeving zien we deze loopkevers nog maar erg weinig.
Na al dit vogelgenot gaan we richting Gülpe en zien onderweg meerdere Ooievaars en
ook twee Visarenden in en dode wilg langs de Havel, bermen met bloeiende
Knolsteenbreek en enkele Koninginnepages.

NSG Grosser graben met de vogelhut en de
natte schraallanden en de omgeving van Gülpe
met biotoopjes van Kuifleeuweriken en de
Acacialaan met zes zingende Ortolanen en de
Hop tussen Gülpe en Prietze.

Op een groot boerenerf net buiten Gülpe zien we Kauwen, Bonte kraaien en ook Raven
die zich verspikken op een dood kalf. Buiten Gülpe wanneer we in oostelijk richting
rijden richting Gülper See zien we op een boerenerf vier Kuifleeuweriken en voor ons
niet meer alledaagse verschijning., waarvoor we uiteraard stoppen om het biotoopje eens
goed in ons op te nemen. Bij het erf zijn ook Witte kwikstaarten, Kneutjes,
Boerenzwaluwen, Huismussen, Geelgorzen, Zwarte roodstaarten en op de akkers
Veldleeuweriken. De weg richting Gülper See wordt begeleid met een laan van Acacia’s,
waar we sukkelend onze weg vervolgen en bij het parkeerterrein bij de eerste
uitzichttoren al vier Grauwe klauwieren en vijf Ortolanen hebben genoteerd, naast de
vele dartelende Gele kwikstaarten en Koninginnepages. En dat op een afstand van nog
geen 1.500 meter; dit is op iedere 300 meter een Ortolaan! We gaan door een
Grovedennenbos zonder onderbegroeiing naar de uitzichttoren waar we tijdens het
waarnemen ook de veldlunch gebruiken. Tijdens de lunch zijn Roel en Gert al verdwenen
op zoek in het bos naar nesten wat resulteert in een roestplaats van een Ransuil. Beiden
zijn teruggelopen naar de weg, aangezien daar een vogelaar steeds staat te turen in een
Es, met als resultante dat wij allen konden genieten van een Hop die ook zijn
karakteristieke ‘hoep, hoep, hoep’ liet horen.
Tabel 9: Gülper See – uitzichttoren weg van Gülpe naar Prietzen - woensdag 25 mei 2005
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Zwarte ooievaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Zomertaling
Zeearend
Visarend
Rode wouw
Zwarte wouw
Stormmeeuw
Visdief
Zwarte stern – kolonie op een veld van Waterlelies
Koekoek
Ransuil
Hop 1
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees
Matkop
Bonte kraai
Wielewaal
Vink
Ortolaan 1 van de 5
Geelgors 4
Grauwe gors 2

De Bockwindmühle bij Prietze

Oostzijde van de Gülper See

Na deze enerverende waarnemingen in de hitte die alom heerst, gaan wij richting het
dorpje Prietze aan de oostzijde van de Gülper See. Voor Prietze staat een monumentale
houten molen (Bockwindmühle) waar we aan de overzijde van de weg de zesde Ortolaan
noteren.We vervolgen onze weg door Prietze over een zandpad langs de Gülper See
richting Rhinow. Het is een schitterende route waar we regelmatig stoppen om vogels te
observeren.
Rechts van het zandpad zijn stuifduinen waarvandaan je goed kunt observeren. Bij de
eerste stop kijken we naar de grote Aalscholverkolonie met enkele honderden paren,
terwijl een Koninginnepage en een Rouwmantel langs dartelen.
De Aalscholvers hebben een groot voedselgebied en foerageren in de wijde omgeving en
ook in de Witzker See bij Lochow. We blijven vrij lang op een stuifduin de Zeearenden
observeren die nu vier in getal in oude wilgen aan de noordoostzijde van de Gülper See
zijn neergestreken. We zien zowel adulten als eerste jaars exemplaren. In totaal zagen we
vijf Zeearenden, aangezien er ook nog een onvolwassen vogel in het bos langs het dijkje
verbleef, die we erg goed konden zien.
Tabel 10: Gülper See – oostzijde zandpad tussen Prietze en Rhinow – woensdag 25 mei 2005
Aalscholver – kolonie (300 pr ?)
Zeearend 5
Visarend 1
Bruine kiekendief
Kwartel 1
Kraanvogel
Kokmeeuw
Zwarte stern
Koekoek
Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik 2
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Tuinfluiter
Kleine karekiet
Matkop
Grauwe klauwier 7
Kortsnavelboomkruiper 1
Raaf 4 ex
Spreeuw
Wielewaal
Ringmus
Vink
Kneu
Ortolaan 6
Geelgors

De reisgroep uit Alkmaar zag iedere dag Zeearenden en op 23 april meer dan vijf
Zeearenden bij de Gülper See. In 1999 bereikte het aantal paren met een territorium op
basis van horstinformatie al 89 paar in Brandenburg. Na opgeklommen te zijn uit een
diep dal met aan het eind van de zeventiger jaren zo’n 20 à 25 broedparen is het
broedbestand momenteel groter dan 110 paar, gebaseerd op horstwaarnemingen (2002).
Het bezoek aan de Gülpersee en ook de omgeving was indrukwekkend, door de
waarnemingen van veel bijzondere
vogelsoorten. De Gülpersee beslaat
een oppervlakte van 970 ha en is als
wetlandgebied gerangschikt onder de
werking van de Europese
Vogelrichtlijn. De Gülpersee is één
van de belangrijkste wetlands van
internationale betekenis met een
totale oppervlakte van 5.792 ha. Het
gebied is gelegen in een zeer dun
bevolkt gebied met een gemiddelde
dichtheid van circa 24 personen/km2.
Zwarte ooievaar bij de Gülper See; zes maanden in
Europa en zes maanden in Afrika.

Het is ontstaan door erosie van de zandsteenondergrond, die leidde tot een grote depressie
in het maaiveld. Deze maaiveldsdaling moet aanzienlijk zijn geweest want uit
pollenonderzoek bleek dat er 9.000 jaar geleden nog hardhoutooibos groeide.
De betekenis van de Gülpersee en omgeving is vooral ornithologisch, zowel voor
broedvogels als voor doortrekkende en/of overwinterende watervogels. De belangrijkste
broedvogels zijn: Aalscholver (circa 300 paren), Roerdomp (7 broedparen in 1998),
Ooievaar, Grauwe gans, Rode wouw, Zeearend, Bruine kiekendief, Kwartelkoning,
Grutto, Visdief, Zwarte stern, Snor, Sperwergrasmus en Ortolaan. Het gebied is zeer
belangrijk als pleisterplaats voor doortrekkende en/of overwinterende vogels zoals Kleine
zwaan, Wilde zwaan, Rietgans, Kolgans, Grauwe gans, Kraanvogel en Kemphaan.
De Gülpersee is zeer ondiep (0,5 – 1,0 meter) en heeft een zeer vlakke bodem. Bijzonder
is het feit dat de rivier de Havel door het meer stroomt. Dit leidt eens in de 7 – 10 jaar tot
grote overstromingen, waarbij de waterstand tot twee meter boven normaal stijgt.
Na deze bijzondere tocht die vanaf Gülpe tot Rhinow twaalf Ortolanen opleverde en nog
veel meer bijzondere waarnemingen, besloten we vanwege de hitte en het bereikte
verzadigingspunt bij Kietz ten westen van Rhinow te stoppen, nadat we in een
paardenweitje een Roodborsttapuit als nieuwe soort noteerden. We zien op de terugweg
op meerdere locaties Reeën en ook een aantal Vossen op jacht in de graslanden.
We gaan terug via Hohennauen naar Wassersuppe aan de noordzijde van de
Hohennauener See en wandelen langs de rietkragen in oostelijke richting naar de nieuwe
brug over de Rhin, de verbinding tussen de Hohennauener See en de Witzker See.

Wij noteren als volgt: Grote karekieten (op meerdere locaties in smalle rietkragen met
waterriet tussen de boten en aanlegplaatsen), verder Boerenzwaluw, Meerkoet,
kokmeeuw, Knobbelzwaan, Fuut, Aalscholver, Zwarte stern, Visarend, Rietgors,
Koolmees, Snor, Veldleeuwerik, Sprinkhaanzanger, Spreeuw, Groenling, Pimpelmees,
Spotvogel en in het zand bij de rietkraag achter de tuinen sporen van Wasberen. Bij de
voetgangersbrug over de Rhin noteren wij Baardman, Meerkoet, Waterral, Geelgors,
Kleine karekiet, Snor, Rietgors, Grote karekiet, Kokmeeuw, Rode wouw, Blauwe reiger
en drie Raven.
Aangezien ons etablissement in Ferchesar op woensdag is gesloten, besluiten we in
Wassersuppe ons avondmaal te nuttigen. De locatie van het restaurant ligt aan de
Hohennauener See en na 20.00 uur betekent dat: muggen!!!

Hohenauener See bij Rhin – Grote karekietenbiotoop en Roel, Erik en Frans in Rhin

Tijdens ons diner noteren we Boomklevers, Appelvinken, een Grote karekiet en een
Nachtegaal. We besluiten om na het diner niet terug te gaan naar Lochow, maar te posten
op de wandelbrug over de Rhin om Roerdompen te spotten.

Sporen van Wasbeerhond bij Hohennauener See

Eindeloos waarnemen !

Na negenen betrekken we de brug en trotseren de muggen die verzot zijn op Hollands
bloed en zich tenslotte ook nog voort moeten planten, gevoed door rode energie. Wij
blijven meer dan een uur op onze post op de brug zonder dat wij enig teken van leven van
een Roerdomp vernemen.
Maar wij houden aan deze avond wel weer een interessante lijst met waarnemingen over.
In volgorde van noteren: Snor 4, Geelgors, Boomvalk jagend op libellen, Baardman,
Oeverloper 3, Bosrietzanger 3, Waterral 1, Buizerd, Kokmeeuw, Knobbelzwaan, Wilde
eend, Koekoek 2, Rietzanger 1 en Sprinkhaanzanger 3.
Veel waarnemingen op dit bruggetje! Waarvan de waarneming van de Oeverlopers zeer
boeiend zijn, aangezien volgens ‘Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin’ 5 tot 20
broedparen in Brandenburg voorkomen. Volgens de handleiding voor broedvogelmonitoring van SOVON ligt de datumgrens voor territoria tussen 1 juni en 30 juni.
Betreft het broedvogels of zijn het toch nog doortrekkers?
Na ons bezoek bij de Rhin gaan we in donker terug naar Lochow en zien we op het
betonpad veel Gewone padden en bij de vakantieverblijven een Roodweeskind.
We verblijven nog een uurtje op het terras om te genieten van de avondgeluiden, waarbij
onze ‘Ransuil’ weer discussie oproept en gaan vervolgens toch maar slapen, aangezien de
volgende dag de Döberitzerheide op het programma staat.
Donderdag 26 mei 2005
Voor het ontbijt wordt in afzonderlijke groepjes in de directe omgeving naar vogels
gekeken. Roel is naar zijn Buidelmezen bij de Witzker See om plaatjes te schieten. Ik ga
met Rudie en Matthijs de tuinen door en het bos in om van de vogelzang te genieten. We
zien en horen ondanks de warmte die nu al aanwezig is veel vogelsoorten. We noteren
minstens twaalf territoriale Appelvinken, een Kortsnavelboomkruiper, op twee
afzonderlijke locaties een Wielewaal, Witte kwikstaart, Zanglijster, Merel, Koolmees,
Huismus, Vink, Tjiftjaf, Spreeuw, Spotvogel, Pimpelmees, Bonte kraai, Zwarte kraai,
Grauwe vliegenvanger, Zwarte roodstaart, Zwartkop, Kneu, Groenling, Putter,
Tuinfluiter, twee Zwarte spechten, Goudhaantje,
Kuifmees, Koekoek, Boompieper, Boomkruiper,
Fitis, Groene specht, Blauwe reiger, Zwarte mees,
Grote bonte specht, vier Vuurgoudhaantjes,
Geelgors en Europese kanarie. We vinden kuiltjes
van de Mierenleeuw, zien een Eekhoorn en
vinden een dode Hazelworm. Gert ziet een grote
Ringslang op de oever van de bosvijver en meldt
ook een Goudvink. Roel meldt dat hij in het
laantje met de oude wilgen waar op
zondagmiddag de Middelste bonte spechten
zagen nu een Snor en een Krekelzanger waren.
Kortom ook deze morgen heeft voor het ontbijt
veel te bieden.

Buidelmeesnest bij Witzker See

Na het ontbijt even sapjes halen want het belooft een warme dag te worden. Via Stecho,
Nennhausen, Damme, Leepe gaan we naar Möthlow, waar de eerste stop is bij de Henri
Kraatz, de trotse bezitter van een bijenmuseum dat in een voormalige hal van het leger is
gevestigd. Hier is Henri Kraatz heer en meester en ontvangt graag gasten die door deze
welbespraakte imker rondgeleid worden. Het museum is in 1986 opgericht en heeft
inmiddels 800 artikelen die met de imkerij te maken hebben en nog eens 1200 artikelen
die met het landleven te maken hebben.
Voordat wij Möthlow bereiken rapen wij een doodgereden Steenmarter uit de berm en
nemen die mee naar het bijenmuseum.
De heer Kraatz is zeer praats, maar heeft een afspraak en kan ons niet rondleiden in zijn
museum. Terwijl Adrie met
toestemming op het erfje plaatjes
schiet van de vele bijenkasten en
overige bezienswaardigheden roept
Roel opgewonden dat een
Slangenarend rondjes draait in de
lucht. Het is een prachtig gezicht
en doet herinneringen opleven van
onze vorige vogelreis naar Tarifa.

Dode Steenmarter bij Leepe

Wij bedanken de heer Kraatz en moeten beloven dat we een keer terugkomen. Van
Möthlow gaan we via Retzow, Selbelang en Ribbeck en Berge naar Nauen. Voor Berge
ligt nog een dode Egel op de weg, die we maar laten liggen.

Möthlow waar het bijenmuseum is gevestigd

Op weg naar Nauen zien we nog een aantal Buizerds en een Zwarte wouw. Van Nauen
rijden we naar Wustermark, gaan daar de E55 op richting Berlijn en nemen even zuidelijk
de afslag naar Elstal waar ook een ingang is van het NSG Döberitzer heide (tweede afslag
Elstal). De auto’s worden geparkeerd op een groot parkeerterrein waar zich slechts enkele
auto’s bevinden. Rond het parkeerterrein is de vegetatie fel geel gekleurd vanwege de
bloeiende Brem. We zien hier opvallend veel Steenhommels.
Van het parkeerterrein lopen we het gebied in en gaan naar het bezoekerscentrum annex
onderzoekscentrum om ons te oriënteren en enig naslagwerk aan te schaffen.
Hierna gaan wij op pad in het noordwestelijke gedeelte van de Döberitzer heide. En, naar
later blijkt, hebben we maar een fractie gezien van dit NSG gebied.
Tabel 11 – Döberitzer heide – ingang Elstal oost – donderdag 26 mei 2005
Aalscholver
Rode wouw
Buizerd
Wespendief 2
Torenvalk
Gierzwaluw
Groene specht
Grote bonte specht
Draaihals 1
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Gekraagde roodstaart
Zwarte roodstaart
Tapuit 2
Tuinfluiter
Sperwergrasmus 3
Zwartkop
Grasmus 2
Spotvogel
Fitis
Fluiter
Koolmees
Grauwe klauwier 7
Boomkruiper
Kortsnavelboomkruiper 1
Raaf
Spreeuw
Wielewaal
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Appelvink
Geelgors

De Wespendief was op jacht en laat
zich buitengewoon goed zien. Dit
geldt ook voor de drie
Sperwergrasmussen die in het topje
van eiken zongen. Het biotoop
bestond uit bramenstruwelen,
Zomereik, rozenstruiken en
Struikheide. We vinden meerdere
wissels van Dassen, getuige de haren
onder de rasters en de verse
mestputjes alsook prenten van Wilde
zwijnen.
Wespendief op de Döberitzerheide

Op de paden zien we Driehoornmestkevers en in een vochtig terreingedeelte een
Ringslang en ook Levendbarende hagedis, Heidekikker, Kleine vos, Hoornaar,
Citroenvlinder, Landkaartje, Meikever en Konijnenkeutels, dus ze zijn er nog. Volgens
het kaartbeeld moeten er vennen in dit noordelijke gedeelte zijn. Tijdens het
terreinbezoek moeten wij constateren dat de volgens de kaart natte plekken, vrijwel
dichtgegroeid zijn en dat van open water geen sprake meer is.
Na dit bezoek gaan we van Elstal oost terug naar Elstal west waar we afslaan naar Prior
waar ook een ingang is. Deze ingang verschilt nogal van de ingang van Elstal oost,
aangezien deze aan de rand van het dorp ligt. Na de lunch genuttigd te hebben onder het
eikenlover, maken we wandeling in een vochtig bos waar restanten aanwezig zijn van de
voormalig in gebruik zijnde schietbanen. Het bostype wijkt duidelijk af van het gedeelte
waar we vanmorgen waren. Dit bos bestaat uit elzenopstanden met Zwarte els, Zomereik,
Essen, Gewone esdoorn, Hazelaar, Zoete kers, Gewone vlier, Wegedoorn, Iep, Sleedoorn,
Acacia, Eenstijlige meidoorn en op de droge delen weer veel Zomereik met Brem en in
de overgang van vochtig naar droog Ratelpopulier en Winterlinde. We zien een aantal
vlindersoorten; Klein koolwitje, Citroenvlinder, een of ander blauwtje en een
Koninginnepage. In dit gedeelte zien we veel Aardhommels. Langs het pad van de
gradiënt van vochtig bos naar droog bos zien we Grote keverorchissen. We kunnen de
Ringslangen niet tellen, maar het zijn er opvallend veel. Ook hier zien we sporen van
Wilde zwijnen.
Een nog niet opgehelderd ‘probleem’ is het geluid dat wij langdurig hoorden en, dat naar
wij aannemen, van een Scharrelaar is. Het bosgebied aan de rand van Prior is zo
onoverzichtelijk en ontoegankelijk dat het geluid niet geverifieerd kon worden met een
zichtwaarneming. Volgens de avifauna van Brandenburg und Berlin lijkt het voorkomen
van de Scharrelaar tegenwoordig vrijwel uitgesloten, maar toch! Wij hebben het
bezoekerscentrum in de Döberitzerheide een mailtje gestuurd met onze bevindingen,
maar nimmer een antwoord ontvangen.
Lunch te velde
Ziet men in Prior een lunch te velde,
dan zitten daar de echte helden.
Van een wandeling van ruim drie uur
raakten zij niet overstuur.
Na sperwergrasmus, draaihals en een wespendief
nemen zij vermoeienis voor lief.
Wat drinken en een broodje proeven;
In een dorpsberm is het dan goed toeven.
Maar….alert als een gespannen snaar
Doet een Rack-ack- geluid hen zoeken naar de scharrelaar.

Tabel 12 – Döberitzer heide – ingang Prior – donderdag 26 mei 2005
Buizerd
Scharrelaar 1
Groene specht
Boompieper
Winterkoning
Roodborst
Zanglijster
Merel
Sperwergrasmus 1
Zwartkop
Fitis
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Grauwe klauwier 1
Boomklever
Kortsnavelboomkruiper 1
Gaai
Spreeuw
Huismus
Vink
Groenling
Europese kanarie
Appelvink
Geelgors

Döberitzer heide
Nog in 1990 bestond circa 8 % van het landoppervlak (230.000 ha) uit militair gebruik.
In de navolgende jaren is het militaire gebruik van veel terreinen beëindigd, waaronder
ook Döberitzer heide, dat meer dan 100 jaar als legerplaats en oefenterrein is gebruikt.
Dit gebied valt in twee
natuurgebieden uiten: Ferbitzer
Bruch en Döberitzer heide met een
totale oppervlakte van 5.000 ha.
De Döberitzer heide is enerzijds
een cultuurlandschap dat is
ontstaan onder de specifieke eisen
van militair gebruik, anderzijds
biedt dit grote gebied veel kansen
voor natuurherstel en kan een
sleutelfunctie vervullen voor een
veelzijdige biodiversiteit. Vooral
de openheid en de schaal
van het gebied Döberitzerheide zijn kenmerkend voor dit gebied met veel verschillende
specifieke biotopen; open
zandvlakten, schrale droge
graslanden, eikenbossen,
onbemeste akkers, braakland,
natte- en droge heiden. Het
extensieve gebruik van de
Döberitzer heide heeft geleid tot
de aanwezigheid van veel
zeldzame plant- en diersoorten en
inmiddels is dit gebied in het kader
van Natura 2000 aangewezen als
Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
Dit gebied is alleen via de wegen
en paden toegankelijk en langs de buitengrenzen afgesloten, aangezien (nog) de

financiële middelen ontbreken om munitie te ruimen. Alleen aan de noordzijde is een
opengestelde wandelweg die via vier toegangen te bereiken is. Het beheer wordt zowel
mechanisch met moderne hulpmiddelen als ook met via begrazing met runderen, schapen
en geiten uitgevoerd. In één van de voormalige militaire complexen heeft de Naturschutz
Förderverein Döberitzerheide een natuurinformatiecentrum ingericht. Via dit centrum
wordt wetenschappelijk onderzoek gecoördineerd. In het centrum is een kleine expositie
voor het publiek ingericht en is informatiemateriaal beschikbaar.
In de Döberitzerheide zijn van de 198 waargenomen vogelsoorten 119 soorten broedend
vastgesteld, zijn 47 soorten zoogdieren, 523 vlindersoorten, 622 soorten paddestoelen, en
847 soorten planten bekend. Van de in totaal 206 soorten broedvogels in Brandenburg
broeden er dus 119 in de Döberitzerheide. In de natte delen broeden: Roerdomp,
Watersnip, Kievit en Klein waterhoen, Grote karekiet en Rietzanger. Roofvogels zijn met
11 soorten goed vertegenwoordigd, waarvan Zeearend, Boomvalk, Wespendief, Zwarte
wouw, Rode wouw, Bruine kiekendief, Buizerd, Havik, Sperwer en Torenvalk
broedvogel.
In de open terreinen zijn als broedvogel aanwezig: Duinpieper, Grauwe gors, Paapje,
Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Tapuit, Klapekster en Grauwe
klauwier. In de overgangszones van open terrein naar bos en struwelen zijn als
broedvogel aanwezig: Nachtzwaluw, Hop, Draaihals, Geelgors, Sperwergrasmus en
Grasmus. In het bos vinden we verder Zwarte specht, Middelste bonte specht,
Boomkruiper, Winterkoning, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Fluiter en Houtsnip.
Hoewel in de Döberitzer heide ten opzichte van andere gebieden nog veel vogelsoorten
broeden, zijn veel soorten op de Rode lijst geplaatst. Van de broedvogels van de
Döberitzer heide behoren de Roerdomp, Klapekster, Kleinst waterhoen, Duinpieper,
Boomvalk en Hop tot de met uitsterven bedreigde vogelsoorten. Tot de sterk bedreigde
broedvogels die hier voorkomen behoren; Nachtzwaluw, Watersnip, Grauwe gors,
Zeearend, Kievit, Patrijs en Kwartelkoning.
Sperwergrasmus
Net als langs de Elbe in de omgeving van Pevestorf, waren wij er ook nu weer op
gebrand om Sperwergrasmussen te observeren. En dat is prima gelukt. En dan nog! Het is
echt opletten om de meestal in het struweel verblijvende Sperwergrasmus te
onderscheiden van de Grasmus, Braamsluiper, maar ook van Tuinfluiter en Zwartkop. De
strofen van de Spergrasmus zijn korter, minder welluidend en breken plotseling af. De
zang van de Grasmus, opgebouwd uit variatierijke elementen, afgewisseld met zachte
strofen en vervolgens weer oplopende luide en zachte strofen. De zang van de
Sperwergrasmus staat in feite tussen de Grasmus en de Braamsluiper in, is welluidender
dan van de Grasmus, echter gelijkmatiger en minder met afwisselende strofen. De zang
van een Tuinfluiter is die van de zang van vlugge Merel, terwijl de zang van een
Zwartkop korte welluidende strofen kent. Dit alles maakt de waarneming van de
Sperwergrasmus uitermate boeiend!
De zang van de Sperwergrasmus is direct te horen bij aankomst in het broedgebied;
zelden echter voor midden mei.

In de Döberitzer heide zijn broeden alle vijf soorten in hetzelfde biotoop. In Brandenburg
is de Döberitzer heide één van de beste gebieden waar de Sperwergrasmus voorkomt en
waar je dus in de aankomsttijd van de Sperwergrasmus goede mogelijkheden hebt om
deze interessante soort waar te nemen.
Na het bezoek aan dit (kleine)
gedeelte van de Döberitzer heide
besluiten mede vanwege de toch wel
(on)aangename temperatuur richting
Ferchesar te gaan en onderweg
interessante gebieden te bezoeken.
Via Etzin gaan we naar Ketzin waar
aan de oostzijde een Bruchlandschaft is met voormalige veenputten
die als visvijvers in gebruik zijn.

Biotoop van Sperwergrasmus in de Döberitzerheide

Een gebied dat meer aandacht verdient, maar dat we vanaf de doorgaande weg in ons
opnemen. We noteren Fuut, Wilde eend, Kleine bonte specht, Zwartkop, Vink, Tjiftjaf,
Aalscholver, Waterral, Tuinfluiter, Snor, Koekoek, Fitis en Bonte kraai en een dode
jonge Ringslang op het onverharde pad dat in westelijke richting het plassengebied
doorsnijdt.
Wij dineren deze avond later dan gewoonlijk voor de tweede keer in Wassersuppe en zijn
nog vrij laat op het terras in Lochow actief met het afluisteren van vogelgeluiden van de
bandjes. Dit is tevens de laatste avond in Lochow, aangezien de volgende morgen de
terugreis aanvaard zal worden.

Vrijdag 27 mei 2005
Voor het ontbijt inpakken, ontbijten, koffie drinken, betalen en afscheid nemen in
Ferchesar van Lilian en Detlef Zemlin met de belofte dat zij van ons een reisverslag
zullen ontvangen. Wij willen de
morgen nog besteden aan een bezoek
aan de Elbeuiterwaarden bij Jerichow.
De uiterwaarden bij Jerichow bestaan
grotendeels uit overstromingsgraslanden die gecompartimenteerd
zijn, net zoals in de A-landen. Deze
compartimentering heeft te maken
met de waterberging; in feite zijn
deze uiterwaarden beide
retentiegebieden waarvan
afzonderlijke delen tijdens
hoogwaterperioden onder water
worden gezet.
Glanshaverhooiland bij Jerichow
Een oppervlakte van 4.371 ha voldoet aan de wetland-criteria. Dit betekent dat van
meerdere vogelsoorten 1% van de West-Europese winterpopulatie in dit gebied
overwintert. Een groot deel van dit wetlandgebied is in het kader van Natura 2000
gerangschikt onder de Vogelrichtlijn. Beide uiterwaarden zijn van internationaal belang
voor meerdere soorten vogels die hier overwinteren, doortrekken, foerageren en of hun
broedgebied hebben: Zeearend, Visarend, Kwartelkoning, Porseleinhoen, Roerdomp,
Woudaap, Zwarte ooievaar, Ooievaar, Wilde zwaan, Kleine zwaan, Brandgans,
Witoogeend, Nonnetje, Kraanvogel, Goudplevier, Kemphaan, Visdief, Zwarte stern en
Grauwe klauwier.
Dit overzicht van soorten die hier verblijven is zeer respectabel, zeker wanneer de
aantallen in ogenschouw worden genomen. Voor dit reisverslag voert het te ver om de
een exposé te geven over de aantallen, aangezien wij slechts enkele uren in de
uiterwaarden van Jerichow verbleven, maar wel kunnen vermoeden hoe het hier is tijdens
hoogwaterperioden, wanneer hier grote aantallen wintergasten verblijven. Tijdens onze
uren in deze uiterwaarden genoten wij van overstromingsgraslanden met uitbundige bloei
van Margrieten, velden met Echte koekoeksbloemen en Weideklokjes en foeragerende
Ooievaars en Bruine kiekendieven die hier hun broedgebied hebben. Er zijn diverse
locaties met Zomereiken met onderbegroeiing van Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn.
Voor ons vertrek om 11.10 uur richting Nederland noteren we nog een Groot koolwitje
en een Bootsmannetje op het dak van de auto van Gert.

Thuisreis
De late avond van te voren,
ruim voor het ochtendgloren.
In plaats van praten over koffers pakken, een goed gesprek,
zo’n beetje semi-serieus.
Een nootje voor de lekkere trek,
een lekker drankje voor de verwende neus
luisteren naar uilen of ander nachtelijk geluid.
Zo gaat de laatste avond langzaam uit.
Dan ‘s morgens sleutels ingeleverd, broodjes afgerekend,
de auto’s volgepakt.
Het Havelland heeft veel voor ons betekend,
we rijden weg en voelen ons wat uitgezakt.
Dus voordat de snelwegroute wordt aanvaard
nog even naar een uiterwaard.
Langs de Elbe liggen nog in voorjaarstooi
kleurige weiden
die je ogen door het landschap leiden.
Een paartje buizerden op zoek naar prooi
Dan:….. Het moet!
De rit naar huis.
De airco doet het goed
twee stops, groepsfoto incluis.
De grens komt dichterbij,
we voelen het al een hele poos,
Een vogelreis is weer voorbij,
we voelen ons zo Havel(l)oos.
Tabel 13 – uiterwaarden Jerichow - vrijdag 27 mei 2005
Fuut
Blauwe reiger
Ooievaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Wilde eend
Rode wouw
Bruine kiekendief 1 p
Buizerd 2p
Meerkoet
Kievit
Kokmeeuw
Visdief
Houtduif
Koekoek
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Nachtegaal
Tuinfluiter
Braamsluiper
Grasmus
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Grauwe klauwier 1 m
Ekster
Zwarte kraai
Ringmus
Vink
Kneu
Groenling
Rietgors
Geelgors

Het is 13.20 uur en we stoppen voor een verfrissing op Rastplatz Lehter See. Bij deze
Rastplatz ligt een interessant bosje waar wij al vaker vogels spotten, tijdens onze
terugreis uit het Midden – Elbegebied. Onder het geraas van autoverkeer van de
autobahn noteren voor het laatst van deze vogelreis; Vuurgoudhaantje, Spreeuw,
Zwartkop, Groenling en op de valreep soort nummer 144 op de soortenlijst: een
alarmerende Kramsvogel.Volgens het programma dat voor deze reis was opgesteld
arriveerden wij rond zessen in Heerde.

Nuttige adressen:
Locatie overnachting:
Locatie correspondentie:
Centrumplaats:
Adres:

Overnachtingskosten :
Ontbijt:
Lunch:
Diner:

Lochow
Ferchesar
Rathenow
Liane Zemlin
Dorfstrasse 6
D-14715 Ferchesar
0049 - (0)33874-60365
E-mail: info@l-zemlin.de
Internet:www.l-zemlin.de
€ 240 – zondag tot en met vrijdag per huisje
vijf nachten in 4-persoonshuisje: € 12 p.p. per overnachting
Broodjes worden via bestelling geleverd
Self support te velde
In Ferchesar of directe omgeving

Gaststätte “Zur Havelländischen Seeperle”
Familie Horst
Dorfstrasse 4
D-14715 Ferchesar
0049 – (0)33874 -60424
Staatliche Vogelschutzwarte Buckow
Dorfstraße 34
14715 Buckow
Tel.: 033878 - 60257
Förderverein Großtrappenschutz e.V.
14806 Baitz, Im Winkel 13
Tel. :033841/30220
Besucherzentrum des Naturparks Westhavelland
Stremmestraße 10
14715 Milower Land OT Milow
Tel. :03386/211227
Fax. :03386/211365
Bienenmuseum
Inhaber: Henri Kraatz
Altbuschower Strasse 2
14715 Märkisch Luch
OT Möthlow
Tel. :03 3876/40564
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