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Genesis?
Als woorden
elkaar horen,
als een regel zegt
je kunt bij mij terecht,
dan kan er een gedicht ontstaan,
dan zal een goede zin niet gauw verloren gaan.
Als een nieuw couplet bedoelt
wat eerder werd gevoeld.
Als met een mooie klank
een tekst bedankt
voor wat aan jou gegeven is,
als een bijzondere belevenis.
En als het over vogels gaat
of over vogelreizen,
waar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
met mooie verzen veel is aan te prijzen.
Als je beeldend of in dichtersmaat
een sfeer of stemming aan kunt wijzen.
Dan wordt misschien iets nieuws geboren,
iets wat er nog niet was, tevoren.
Zo’n rijm kan dan gaan groeien
tot iets dat hopelijk blijft boeien.
En als iemand het echt lezen wil,
blijf ik wel even stil.

Erik Murris
Augustus 2006
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Observatie
locaties

Overzichtskaart Lac du Der: schaal 1: 100.000
Locatie gite nr 220
Overzichtskaart van Lac du Der en omgeving en Montier en Der.
Vanaf Montier en Der, waar wij in een gite verbleven, is het slechts tien minuten met de auto
naar Port of Site de Chantecoq en Giffaumont (west) waar de twee belangrijke observatie
locaties zijn waar Kraanvogels geobserveerd worden. Het verblijf in Montier en Der is
gunstig, omdat de observatie locaties aan de zuidzijde van Lac du Der liggen en alle
voorzieningen in Montier en Der prima zijn (overnachting, winkels en eetgelegenheden).
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Overzichtskaart van het VVV ( Office de Tourisme) te Giffaumont-Champaubert.
Op deze kaart zijn de belangrijkste observatiepunten met een verrekijker en een camera
opgenomen.
In de tekst zijn deze observatiepunten bij de dagexcursies beschreven. Interessant zijn
de observatiepunten;
 Westzijde Giffaumont-Champaubert
 Site de Chantecoq
 Presqu’ile de Champaubert
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Samenvatting
In totaal noteerden wij 90 vogelsoorten in de twee en een halve dag dat wij in de omgeving
van Lac du Der vogels observeerden. Deze score is op zich niet uniek, maar wel boeiend in
vergelijking met andere vogeltrips die wij maken. De waarneming van soorten in het
landschap is altijd uitgangspunt van onze vogeltrips en naast de tellingen van Kraanvogels in
Lac du Der, maken de overige waarnemingen de vogeltrip compleet. Deze vogeltrip stond
vooral in het teken van het observeren van Kraanvogels. Wij zijn ruimschoots aan onze
trekken gekomen, aangezien wij veel Kraanvogels hebben gezien en vooral op
maandagmiddag toen wij bij Ferme aux Grues vele duizenden foeragerende Kraanvogels
observeerden. Vanuit het observatiegebouw hebben wij ringen afgelezen van Kraanvogels die
in verschillende Europese landen geringd zijn. De invallende Kraanvogels op zowel zondagen maandagmiddag hebben op ons een grote indruk gemaakt. Op maandag telden wij in de
namiddag een aantal van meer dan 36.000 Kraanvogels; een onvergetelijke sensatie!
Ons verblijf in de gite in Montier en Der was prima en kan zeker aanbevolen worden als
overnachtingslocatie voor vogelaars die Kraanvogels willen observeren in de omgeving van
Lac du Der.
In dit reisverslag geven wij een sfeerbeeld van onze vogeltrip en informatie over de
Kraanvogels en over Lac du Der.
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Inleiding
In 2005 brachten wij van 21 tot 24 november met een klein groepje een bezoek aan Lac du
Der voor de observatie van Kraanvogels. Het maximum aantal Kraanvogels dat wij toen
noteerden was 14.450.
Van 4 tot 8 november 2006 brachten wij een tweede bezoek aan Lac du Der. Wij overnachten
voor de tweede maal in de voormalige watermolen in Montier en Der. Deze gite is een prima
uitvalsbasis voor de observatie van Kraanvogels en overige vogels in dit deel van de provincie
Champagne. Het hele jaar zijn hier interessante vogelsoorten waar te nemen, maar het
hoogtepunt vormt natuurlijk de periode in de herfst wanneer vele duizenden Kraanvogels hier
op doortrek pleisteren. Het eindpunt van de westelijke trekbaan van Kraanvogels is Zuid
Spanje; in Lagune de Gallocanta en gebieden in Noord-Afrika.

Informatiepaneel – Gerard Plat telt vertrekkende Kraanvogels

Tweemaal per dag is het openluchttheater bij La du Der geopend op de dijk bij Giffaumont.
Tegen het invallen van de duisternis komen de Kraanvogels uit de omringende landerijen of
rechtstreeks uit het noorden en vallen in op hun overnachtingsplaats; drooggevallen platen in
het meer veilig voor eventuele predatoren. Het meer is toegankelijk voor vissers, behalve het
zuidwestelijk gedeelte dat bescherming geniet als natuurreservaat. In het zuidwestelijk
gelegen natuurgebied en op het eiland vindt begrazing plaats met Konik paarden. Zowel in het
natuurgebied als op het eiland zijn Wilde zwijnen afkomstig uit de naburige bossen die hier
niet bejaagd worden. Door de zachte winters verblijven steeds meer Kraanvogels op de
pleisterplaatsen, ook tijdens de wintermaanden. Niet alleen in Lac du Der zien wij dit
verschijnsel, maar ook in andere pleisterplaatsen in Noordwest-Europa.
Inmiddels overwinteren al regelmatig > 5000 tot > 10.000 Kraanvogels in Lac du Der. Dit
betekent dat behalve de zomermaanden vrijwel altijd Kraanvogels in de omgeving van
Giffaumont waargenomen kunnen worden.
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De kans dat in Nederland Kraanvogels waargenomen kunnen worden, neemt alleen maar toe,
aangezien de Europese populatie jaarlijks groeit met circa 5 %. en de broedgebieden zich
uitbreiden naar het westen. Inmiddels broeden in het Fochteloerveen de eerste Kraanvogels.

Op weg.
’t Is weer zover,
op naar de kranen bij Lac du Der.
Een groep van tien
wil deze keer de vogels zien.
Voor sommigen een herhaling,
voor anderen de eerste keer.
Nieuwsgierigheid of herinnering,
het stimuleert ons allen weer.
Op weg zijn we, naar een Franse gite, een oude
watermolen
voor onderdak en overnachting.
Wat gaan we zien, wat blijft voor ons verscholen?
Hoeveel kranen maken straks hun opwachting?

Deelnemers vogeltrip Lac du Der
In 2006 had zich een grote groep aangemeld voor deelname aan deze vogeltrip, georganiseerd
door de KNNV afdeling Epe en Heerde.
Deelnemers 2006:
Rudie Heideveld
Roel Pannekoek
Gerard Plat
Margriet Maan
Erik Murris
Gerrit - Jan van Dijk
Adrie Hottinga
Jan Hofstede
Jan van Dijk
Gert Prins

Hoorn
Harderwijk
Nunspeet
Veessen
Vaassen
Epe
Vorchten
Vaassen
Zwolle
Epe
Dichter-vogelaar Erik Murris
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Montier en Der en logistiek
Montier en Der ligt op nog geen kwartier afstand van Giffaumont en ligt in het departement
Haute Marne in de regio Champagne-Ardennen en telt circa 2100 inwoners. Montier en Der is
bekend bij de Franse natuurfotografen. Jaarlijks is hier medio november het
natuurfotografenfestival.
Wij hadden een gite gehuurd in Montier en Der, op vijftien minuten afstand van Lac du Der.
De gite is een voormalige watermolen, waarvan de molen niet meer aanwezig is maar
waarvan één van de beken onder de keuken doorstroomd. Bij de gite zijn twee beken met nog
enige vervallen kunstwerken aanwezig. De kunstwerken zijn in het verleden aangelegd om het
water te reguleren, zodat de molen een gereguleerde waterstroom had en de capaciteit van de
molen constant bleef. Langs de beekjes zijn veel elzen en markeren het landschap in de
omgeving van de gite. In de gite is veel ruimte en kunnen maximaal 12 personen overnachten.
In hetzelfde gebouw is nog een gite waar ook 3 personen kunnen overnachten. Let wel; de
mogelijkheid voor overnachting is beperkt, omdat ook kamers aanwezig zijn met
tweepersoonsbedden. Met enige flexibiliteit is het mogelijk om met 10 tot 12 personen in de
gites te overnachten. De kosten van overnachting zijn redelijk; wij waren voor 3
overnachtingen € 50 per persoon verschuldigd inclusief verwarming. Voor de overige
voorzieningen om het verblijf
aangenaam te maken is het dorp
dichtbij. De bakker is in Montier
en Der geopend vanaf 6.30. Na het
ontwaken en verfrissen, thee en
koffie zetten, met een broodje
achter de kiezen, kochten wij om
7.00 stokbroden bij de plaatselijke
bakker voor de middag picknick.
Het observeren van vogels is een
must en de picknicks zijn
aangepast aan het dagritme.
In de namiddag bleven wij tot het
donker bij Giffaumont. Daarna
vertrokken wij naar de gite om de
apparatuur achter te laten en ons te
bezinnen over de opgedane impressies.
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In de gite zijn twee fornuizen en een uitgebreide keukeninrichting, waarvan wij alleen tijdens
het vroege morgenuur gebruik van maakte. Er zijn meerdere toiletten en douches. Het is niet
aan te bevelen om de open haard aan te steken, aangezien de rookafvoer niet geweldig is. De
gite kan prima verwarmd worden met elektrische gevelkachels. Voor vogelwerkgroepen die
interesse hebben voor deze gite, is een tabel met de slaapkamerindeling opgesteld.
Voor de avondhap bezochten wij Montier en Der of Giffaumont.
Slaapkamerindeling gite Montier en Der
Slaapkamer benedenverdieping
1 tweepersoonsbed
Slaapkamer bovenverdieping nr 1
2 éénpersoonsbedden
Slaapkamer bovenverdieping nr 2
1 tweepersoonsbed
Slaapkamer bovenverdieping nr 3
1 tweepersoonsbed en 1 éénpersoonsbed
Slaapkamer bovenverdieping nr 4
1 tweepersoonsbed
Slaapkamer bovenverdieping nr 5
3 éénpersoonsbedden

Impressie van de gite in Montier en Der; in het gebouw was eertijds een watermolen. Het
water van één van de vele zijbeekjes van de Ceffonder die uiteindelijk in de Marne uitkomen,
stroomt onder de keuken van de gite. Voor een groep van tien personen biedt deze gite een
prima onderkomen om vogels te observeren bij Lac du Der.

10

Kerken
In de omgeving van Lac du
Der is een interessante
kerkenroute die langs de
kerkjes in de klein dorpjes
gaat. Deze kerkjes hebben
een vakwerkbouwstijl uit de
16e en 17e eeuw en de vakken
tussen de eiken balken zijn
opgevuld met vlechtwerk en
leem. Het is erg de moeite
waard om een kerkentochtje
te maken en te genieten van
de architectuur en
cultuurhistorie in dit deel van
de Champagne.
Vakwerkkerk in Lentille
Lac du Der
De naam van Lac du Der is vertaald: meer van de eik (Der is Keltisch voor eik).
Lac du Der is met een oppervlakte van 4800 ha het grootste retentiebekken van Frankrijk en
bedoeld als buffer om het water van de rivieren de Marne en de Seine in de zomer op te
vangen, zodat Parijs behoud wordt voor overstromingen. Door de aanleg van dit kunstmatig
aangelegde waterreservoir wordt het water van de rivieren onder controle gehouden. In de
loop van de zomer na het recreatieseizoen kan de waterstand wel 10 meter dalen. Er ontstaat
dan een uitgestrekt gebied met slikken waarin onder andere veel soorten steltlopers vertoeven.
Het Lac du Der wordt wel vergeleken met de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen. Een
jong, kunstmatig meer met een kunstmatig gereguleerde waterstand, waarin een spectaculaire
natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het Lac du Der vormt samen met de aangrenzende
5000 ha bos en het plassengebied aan de westkant een belangrijk leefgebied voor meer dan
270 vogelsoorten. Er zijn drie dorpjes die zijn opgeofferd voor het spaarbekken. Alleen het
herbouwde kerkje van Champaubert en enkele fundamenten van voormalige woningen
herinneren nog aan de bebouwing die hier voor 1974 was. De waterstand van het meer is in de
zomer op zijn hoogst en in de winter het laagst met een niveauverschil van 10 meter.
In dit deel van Frankrijk zijn vier spaarbekkens aangelegd: Lac du Der (1974), Lac de la
Foret, Lac Ammance en Lac du Temple. Al deze bekkens dienen om het debiet van de Seine
en de Marne te regelen. Ook het merencomplex van het Foret d’Orient – hemelsbreed circa 30
km van Lac du Der maakt deel uit van deze waterwerken.
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Lac du Der – foeragerende Kraanvogels op fonteinkruidknolletjes

Als het waterpeil van het meer op zijn hoogst staat – op het einde van de lente – bevat het
meer circa 350 miljoen m3 water, aangevoerd door de Marne en de Blaise. In de herfst is het
grootste deel van het water terug naar deze rivieren gevloeid en komt bijna 3500 hectare aan
slikken bloot te liggen. Vooral voor doortrekkende steltlopers is dit een belangrijke biotoop.
Lac du Der is eigendom van een openbaar lichaam: het Institution Interdépartementale
desbarrages-réservoirsdubassinde la Seine (het Interdepartementaal Instituut voor de dammen
van de Seine). Deze instantie is ook verantwoordelijk voor het beheer van het meer.
De getijden
Er zijn mensen die Lac du Der vergelijken met een binnenzee – een zee die maar één
getijdenbeweging per jaar kent! Het Lac du Der dient in eerste instantie om het debiet van de
Marne te regelen. In de winter en de lente voorkomt men hiermee mogelijk catastrofale
overstromingen in de stroomafwaartse gebieden. Tijdens de droogste periodes van het jaar
houdt het openbaar lichaam het debiet op peil. Het peil van het meer varieert dus in de loop
van de seizoenen, naar gelang de werking van de wateraanvoer- en afvoer in de kanalen
(betonnen goten) waardoor de peilregulatie plaatsvindt. Wanneer de herfst ten einde loopt,
begint het meer zich te vullen om bij het begin van de zomer zijn hoogste waterstand te
bereiken. Geleidelijk daalt het waterpeil om zijn laagste stand te bereiken in de herfst.
Eens in de tien jaar laat het Interdepartementaal Instituut het meer helemaal leeglopen voor
het onderhoud van delen die normaal onder water staan. Dit verstoort de normale jaarlijkse
cyclus van het water, maar heeft geen gevolgen voor de biodiversiteit van het gebied.
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Laag november peil; ideaal als rustplaats voor Kraanvogels

De Vogels van Lac du Der
Het relatief jonge meer heeft een grote reputatie bij vogels en ornithologen in Europa. Voor
de waterrecreatie is het meer ook in trek gedurende de zomermaanden. Ornithologisch is Lac
du Der niet alleen tijdens de trek van de Kraanvogels interessant, maar in de overige
seizoenen valt er veel waar te nemen. In totaliteit zijn in Lac du Der en directe omgeving circa
270 vogelsoorten waargenomen.
Kenmerkend zijn de lange uitgesneden oevers met een uitzonderlijke biodiversiteit. Rond het
meer zijn op veel locaties uitgestrekte loofbossen met veel Zomereiken. Het meer is
onderverdeeld in verschillende zones die voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Hoewel
het meer grotendeels toegankelijk is voor vissers en voor waterrecreanten zijn er ook enkele
rustgebieden. (“Zones de quiétudé”) voor de vogels.
Drie van deze rustgebieden zijn permanent ontoegankelijk voor waterrecreanten en vissers.
Het grootste rustgebied, in het noordwestelijke deel van het meer, is het gebied van de gros
Chene, dat zich uitstrekt tegenover Bois de l’Argentolle. De twee andere rustgebieden zijn
kleiner. Ze strekken zich uit over de Zetnag de la Dame, aan het uiterste zuidoosten van het
meer en grenzen aan Bois Secant en de Anse de Champaubert, eveneens in het zuidoosten.
De andere rustgebieden worden maar tijdelijk afgeschermd, vooral tijdens de aanwezigheid
van de kraanvogels en andere trekvogels of wintergasten (in de herfst en winter). ‘S zomers
zijn deze gebieden voor vogels minder interessant en worden ze druk bezocht door toeristen.
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Broedvogels van het meer (interessante soorten)
Kuifeend, Tafeleend, Krakeend, Visdief, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Aalscholver (enige
broedplaats van de soort op regionaal niveau)
Broedvogels van de oevers
Woudaapje, Roerdomp (voormalige broedvogel), Grote karekiet, Rietzanger, Snor,
Purperreiger (één van de twee enige broedplaatsen van de soort op regionaal niveau), Kleine
zilverreiger (enige broedplaats van de soort op regionaal niveau) en Kwak.
Broedvogels in graslanden, akkers en struweel
Graspieper, Kwartelkoning (alleen in de vallei van de Voire), Paapje (idem), Kievit,
Klapekster (voormalige broedvogel) en Grauwe klauwier.
Broedvogels in bossen
Middelste bonte specht, Zwarte specht, Zwarte wouw en Boomvalk. In de omgeving van het
meer bevindt zich de belangrijkste broedkolonie van de Grote zilverreiger in de
Champagnestreek met in bepaalde jaren circa 150 paren. Gedurende de maanden septembernovember zijn aantallen tussen 200-250 ex. geen uitzondering.
Doortrekgebied
Ook als tussenstop op de migratieroute voor Arctische broedvogels naar het Iberisch
schiereiland of Afrika is Lac du Der een belangrijk gebied. Vooral ruiters pleisteren hier en
ook Witgatjes en Oeverlopers.
Overwinteringsgebied
Samen met het nabijgelegen merencomplex van het Foret d’Orient, is het Lac du Der één van
de weinige locaties in Frankrijk waar de Zeearend regelmatig overwintert. Het is ook de
tweede belangrijkste overwinteringsplaats voor de Rietgans en de belangrijkste locatie als
overwinteringsgebied voor Kolgans en Grauwe gans.
Ook is Lac du Der één van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor Nonnetje, Grote
zaagbek en Krakeend. In sommige jaren is dit de belangrijkste overwinteringsplaats voor de
Krakeend.
Zomerruigebied
Tijdens de zomerrui verblijven grote concentraties Meerkoeten, Wilde eenden,
Bronskoptalingen, Slobeenden, Tafeleenden en Smienten op het meer. De laatste jaren vindt
een verschuiving plaats naar het Foret d Órient.
Aalscholvers in de herfst
Vanaf september verzamelen grote groepen Aalscholvers zich s’avonds in de dode bomen aan
het meer. De aantallen zijn fenomenaal. Zie hiervoor de dagbeschrijvingen.
Grauwe ganzen
Het aantal Grauwe ganzen dat in en bij Lac du der overwintert bedraagt ligt tussen de 3000 en
4000 ex. De aantallen nemen nog steeds toe.
Nationale en internationale classificatie
Het Lac du Der en de aangrenzende gebieden zijn geklassifiseerd als Nationaal Wildreservaat.
Het reservaat aan de zuidwestzijde is zo’n 5661 hectare groot en omvat ook de Etangs d
‘Outines en d Arrigny, een domein van de Conservatoire du littoral (de Franse
overheidsinstantie die bevoegd is voor het beschermen van natuurgebieden langs de kust en
natuurlijke waterrijke gebieden). Het reservaat wordt beheerd door de Office natural de la
chasse et de la fauna sauvage (Franse Nationale Dienst voor Wildbeheer).
Op Europees niveau staat het Lac du Der op de lijst van de Speciale
Vogelbeschermingsgebieden volgens de Europese Vogelrichtlijn en op de lijst van de
Speciale Beschermingsgebieden volgens de Habitatrichtlijn (Natura 2000 status).
Het meer staat eveneens op de lijst van waterrijke gebieden van internationaal belang in het
kader van het Verdrag van Ramsar (wetlandstatus).
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Georganiseerd vogels kijken
De LPO (Franse organisatie voor vogelbescherming) organiseert regelmatig begeleide
rondleidingen voor het publiek (zie de website van LPO voor data). Wanneer de Kraanvogels
in het gebied aanwezig zijn (van eind oktober tot eind november en in februari) staan op
enkele observatieplaatsen LPO vrijwilligers om uitleg te geven over de Kraanvogels en over
het belang van Lac du Der voor de bescherming van vogels.
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Bescherming en regelingen agrarisch soortenbeheer
Inmiddels is voor circa 1000 ha een overeenkomst met de lokale agrariërs afgesloten ten
behoeve van foerageer- mogelijkheden voor Kraanvogels. De teelt van korrelmaïs vormt een
belangrijk onderdeel van het totale pakket om de Kraanvogels voedsel te bieden om op te
vetten tijdens de doortrek naar Spanje en Noord-Afrika. Eén van de maatregelen is dat de
stoppelvelden tot 15 december of 15 maart niet omgeploegd worden, waardoor de oogstresten
bereikbaar blijven.
LPO heeft de observatiepunten waar het beste vogels geobserveerd kunnen worden in
meerdere boekwerkjes gepubliceerd. In totaal worden 20 observatiepunten beschreven waar
afhankelijk van het seizoen verschillende soorten waargenomen kunnen worden.
Het observatiepunt Chantecoq met de grote observatiehut is het meest door vogelaars
bezochte kijkpunt aan de zuidzijde van het meer. Ook de dijk ter hoogte van de Grand Etang,
ter hoogte van de Italiaanse populieren, is een goed uitkijkpunt. Deze locatie is vooral ‘s
morgens vroeg zeer geschikt voor het waarnemen van opstijgende Kraanvogels en de locatie
Chantecoq is vooral in de namiddag geschikt voor observaties van invallende kraanvogels.
Voedsel van Kraanvogels
In de broedgebieden en in de winterverblijven eten Kraanvogels voornamelijk dierlijk voedsel
zoals grote insecten, wormen en amfibieën. Tijdens de doortrek leven ze voornamelijk van
eikels, overgebleven maïskorrels, granen en aardappels die op de akkers zijn achtergebleven.
Het moment van eggen en ploegen is cruciaal voor de verblijftijd en de voedselvoorziening
tijdens de trek.
Korrelmaïs is één van de
belangrijkste voedselbronnen
tijdens de trek van de
Kraanvogels in de omgeving
van Lac du Der.
In de Champagne wordt veel
vleesvee, van het bekende
witte Charolaisras gehouden,
die worden gevoederd met de
oogst van de akkers. De teelt
van korrelmaïs past in de
rantsoenering van vleesvee,
aangezien korrelmaïs een
relatief hoog droge stof
gehalte heeft.
Charolais vleesvee
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Voor de Kraanvogels is de oogst van de kolven alleen het meest waardevol, omdat bij dit
oogstprincipe meer maïskorrels op de akkers achter blijven dan wanneer ook een gedeelte van
de stengel mee geoogst wordt. Wij hebben veel akkers gezien waar restanten van de kolven
aanwezig waren en die via de contracten met LPO niet geploegd waren.
Als het meer droogvalt, foerageren ook Kraanvogels op de wortelknollen van fonteinkruiden.
Wij hebben dit voedselgedrag meerdere malen waargenomen.
Impressie aantallen Kraanvogels weekend 5 en 6 november 2006
Op de diverse sites is informatie opgenomen over de aantallen Kraanvogels die pleisteren
tijdens de trek naar Zuidwest-Frankrijk en Spanje. Wij hebben een tabel samengesteld van
data en aantallen Kraanvogels die overeenkomen of in de nabijheid liggen van het weekend
dat wij in de omgeving van Lac du Der waren. De aantallen op de diverse sites verschillen
afhankelijk van de beschikbare telgegevens die afhankelijk per deellocatie gesommeerd zijn.
Als voorbeeld van de verschillende telgegevens is de datum van 6 november illustratief:
Op de site van LPO zijn van 6 november geen telgegevens beschikbaar en is wel informatie
beschikbaar van 5 november. Op zaterdagavond werden bij Lac du Der 26.000 Kraanvogels
geteld. Op 6 november zijn op de site die informatie geeft over alle pleisterplaatsen in Europa
over Lac du Der geen informatie beschikbaar. Op deze datum telden wij circa 36.000
Kraanvogels die invielen en op de site met alle waarnemingen van Frankrijk is een aantal voor
Lac du Der en directe omgeving van 40.000 opgenomen. Hiermee willen wij illustreren dat
vergelijkingen van aantallen niet altijd éénvoudig is, omdat door verschillende personen en op
verschillende data wordt geteld en gepubliceerd worden op verschillende sites.
Tabel – informatie site grus-grus.eu/migratie 2006/2007

Duitsland

Frankrijk

Spanje

locatie
datum
Diepholzer Moorniederung 6-11-2006
Hesse
5-11-2006
Linum (Rhin/Havelluch)
7-11-2006
Lachaussee
4-11-2006
Lac du Der
5-11-2006
6-11-2006
Lacs Aubois (Lac du
8-11-2006
Temple)
Arjuzanx
3-11-2006
Lac de Puydarrieux
6-11-2006
Gallocanta
5-11-2006
Extremadura
10-11-2006

aantal
39112
606
14508
1700
26000
40000
3000
8919
272
30000
11000

Ringen aflezen bij Ferme aux Grues.
Een voormalige boerderij in d’Issan, ten zuiden van St Rémy en Bouzemont, waar een
imposante kijkhut staat, heet Ferme aux Grues en is eigendom van de Franse
vogelbescherming. ‘D Issan is een klein gehucht met oude vakwerkhuisjes die uit eikenbalken
met leem zijn opgetrokken. Bij het vogelobservatiepunt is circa 60 ha ingericht als
foerageergebied voor pleisterende Kraanvogels. Het foerageergebied bestaat hoofdzakelijk uit
akkers waar korrelmaïs wordt verbouwd en hooilanden. Voor de aankomst van de
Kraanvogels wordt de korrelmaïs geklepeld zodat de korrels bereikbaar zijn voor pleisterende
vogels.
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Ferme aux Grues is in 1990
gerealiseerd op initiatief
van het vroegere Centre
ornithologique
Champagne-Ardenne
(COCA), (de huidige LPO
Champage-Ardenne).
De Conservatoire du
patrimoine naturel de
Champagne (regionale
organisatie bevoegd voor
het aankopen en
beschermen van
waardevolle
natuurgebieden in de
streek) is eigenaar en
beheerder van circa 30 ha. hooilanden. De rest van het gebied is eigendom van het Syndicat
du Der (een plaatselijke organisatie) en wordt beheerd door LPO.
Op maandagmiddag 6 november 2006 waren wij in het vogelobservatiepunt bij La Ferme aux
Grues in ‘d Issan. Wij waren niet alleen; we werden geflankeerd door Belgische, Duitse en
Franse vogelaars. ‘S morgens waren hier Nederlandse vogelaars van de Natuur- en
Vogelwacht Zunddert. Er werd naar Kraanvogels gekeken, gefotografeerd en gefilmd. Rond
16.00 uur arriveerde een
bus met schoolkinderen die
zeer gedisplineerd naar de
Kraanvogels kwamen
kijken.
Vanuit het gebouw is een
goed overzicht over de
velden met korrelmaïs en
hooilanden.Er zijn enkele
hutjes gebouwd die voor
een dag gehuurd kunnen
worden om Kraanvogels te
fotograferen. Op het erf
staat naast het
vogelobservatiepunt ook
een kapschuur die als veeschuur dienst heeft gedaan. In de kapschuur zijn twee kerkuilkasten
aanwezig. Getuige de aanwezigheid van veel witte strontstrepen op de balken en de vondst
van braakballen lijkt het erop dat hier Kerkuilen zijn.
Landschappelijk is dit deel van de omgeving van ‘d Issan erg interessant: veel percelen zijn
omzoomd met brede struwelen en loofhoutsingels. Vanwege de aanwezigheid van deze
perceelsscheidingen kunnen de Kraanvogels vrij beschermd foerageren. Het is een belangrijk
gebied voor zangvogels en kleine zoogdieren.
Wij hadden van vogelaars uit Duitsland op zondagmiddag al vernomen dat Kraanvogels met
Estlandse ringen gezien waren.
Door de vele duizenden Kraanvogels die op maandagmiddag 6 november aanwezig waren, is
getracht zoveel mogelijk ringen af te lezen. Dit leek aanvankelijk éénvoudiger dan gedacht!
We hebben zoveel mogelijk de combinaties genoteerd en thuis via de site van LPO de
ringaflezingen geanalyseerd.
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De volgende combinaties worden door de Europese Kraanvogel Werkgroep (ECWG) gebruikt
om de verschillende landen te definiëren:
Eén lange pootring aan een poot of drie pootringen aan de andere poot of drie pootringen aan
beide poten.
Beginkleur eerste pootring refereert aan land waar de vogel is geringd.
Rood lang en rood eerste pootring van de drie pootringen:
Zweden
Rood lang en rood eerste pootring van de drie pootringen:
Noorwegen
Geel lang en geel eerste pootring van de drie pootringen:
Finland
Wit:
Estland
Blauw lang en blauw eerste pootring van de drie pootringen:
Duitsland
Groen lang:
Polen
Wit rood wit:
Tsjechië
Wit lang:
Rusland
Groen rood groen:
Israel
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Overzicht kleuren pootringen
COUNTRY LONG BANDS AND CODES USED

Sweden

RedLong

Red
White
Red

Red
Blue
Red

Red
Black
Red

Red
Red
White

Norway

RedLong

Red
White
Red

Red
Blue
Red

Red
Black
Red

Finland

YellowLong

Yellow
Red
Yellow

Yellow
Black
Yellow

Yellow
White
Yellow

Yellow
Blue
Yellow

Estonia

White
Black
White

RedLong

Germany

BlueLong

Blue
White
Blue

Blue
Red
Blue

Blue
Black
Blue

Blue
Blue
Red

Poland

GreenLong

Czech
Republic

White
Red
White

Russia

WhiteLong

Israel

Green
Red
Green

Red
Red
Blue
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Tabel 1: overzicht afgelezen pootringen bij Ferme aux Grues – 6 november 2006

Ad/juv
juv
ad
ad
ad
ad
juv
ad
juv

Poot
Beide poten
links
rechts
links
rechts
links
rechts
links
rechts
links
rechts
links
rechts
links
rechts

Kleur
rood
Blauw
Rood
groen
groen
blauw
blauw
blauw
blauw
wit
wit
blauw
blauw
wit
wit

wit
blauw
blauw
rood
rood
zwart
rood
zwart
rood
blauw
zwart
zwart
rood
blauw
zwart

rood
rood
rood
groen
groen
blauw
blauw
blauw
blauw
wit
wit
blauw
blauw
wit
wit

Land - geringd
Zweden
Duitsland
Israel
Duitsland
Duitsland
Estland
Duitsland
Estland

Aantallen in Europa
Het aantal Europese Kraanvogels wordt geschat op ongeveer 300.000 vogels en de Aziatische
populatie op ongeveer 100- 150.000 ex. De populatie van Europese en Aziatische
Kraanvogels bedraagt derhalve tussen 400- en 450.000 ex. De schattingen lopen enigszins
uiteen. In het recent verschenen boek uit Estland worden aantallen van 300.000 ex. genoemd
en in het Nederlands vertaalde boekje De vogels van het Lac du Der wordt een aantal
genoemd van 230.000, waarvan er tussen de 60.000 en 120.000 ex. in Lac du Der pleisteren
of de nacht in het meer doorbrengen.
Het trekverloop verschilt jaarlijks, afhankelijk van de aanwezigheid van sneeuw en vorst in
Duitsland. De meeste herfstpassages vinden plaats vanaf 10 of 15 oktober. Veelal pleisteren
ieder jaar maar dan 50.000 ex. Het lijkt erop dat de migratie in november de laatste jaren iets
afneemt. Hoe de migraties zullen verlopen is moeilijk te voorspellen. Een piek was in ieder
geval op 26 november 2000 toen 73.000 ex. geteld werden. Ook in december komen nog
groepen uit Duitsland; tot half januari worden nog nieuwe groepen gezien. Vanwege de
beheersovereenkomsten die ervoor zorgen dat er langer voedsel beschikbaar is en de zachte
winters pleisteren soms enkele duizenden ex. tot 13.000 Kraanvogels gedurende de
wintermaanden in de omgeving van het meer. Uit de tellingen blijkt een tendens van enige
afname van de winterpopulaties.
Tijdens het voorjaar vindt een meer westelijke migratie plaats en verloopt de trek
geconcentreerder en sneller dan in de herfst. Hoogtepunten zijn er tussen 20 februari en 10
maart. De hoogte van het waterpeil in het meer laat ook niet zo’n grootschalige passage toe
als in de herfst. (maximaal 35.000 ex. op 5 maart 2006).
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Pleisterplaatsen: Europa

Europese broedpopulatie
Land
Zweden
Rusland
Finland
Polen
Baltische staten
Duitsland
Totaal broedparen

Aantal broedparen
circa 23.000
- 22.000
- 20.000
- 4.000
- 10.000
- 3.500
- 92.500

Pleisterplaatsen Europa
Tabel 17 “When” op bladzijde 27 geeft een overzicht van de Europese pleisterplaatsen en de
perioden dat tijdens het voorjaar en najaar Kraanvogels pleisteren. De aantallen die in de tabel
staan zijn gebaseerd op maximum aantallen tussen 1990 – 2004. De getallen zijn
overgenomen uit de uitvoerige beschrijvingen in het boek: “Cranes, where, when and why”.
Tabel
Land
Finland
Zweden
Zweden
Zweden
Zweden
Zweden
Estland
Duitsland
Duitsland

Locatie
Söderfjärden
Kvismaren
Hornborgasjön
Takern
Kristianstad
Öland
Matsalu
Rügen-Bock
Diepholzer Moorniederung

Voorjaar
2300
13000
> 3000
10000 - 15000

10000

Herfst
< 4000 - > 6000
> 10000
7500
3500
> 4000
18000 – 20000
50000 – 60000
30000
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Duitsland
Frankrijk
Frankrijk

Rhin-/Havelluch
Plaine de la Woëvre
Lac du Der Chantecoq

Frankrijk

Landes de Gascogne

Spanje

Gallocante

Spanje

Extremadura

Hongarije

Hortobágy

10000 – 15000
8000 – 20000
(decemberjanuari)

> 20000

> 50000
> 2000
> 35000 (> 65000)
50000 – 100000
verblijf 1 dag
Gem. overwintering
> 25000
> 20000
Gem. overwintering
> 10000
Gem. overwintering
50000 - 70000
65000 - 70000

De aantallen zijn indicatieve getallen, aangezien ieder voor- en najaar seizoen tijdens de trek
van de Kraanvogels niet volgens een “kasboek” verloopt. De getallen geven een indruk van de
aantallen die op deze belangrijke pleisterplaatsen in Europa verwacht kunnen worden op basis
van langdurige tellingen. De afgelopen winter is weer een uitzondering, aangezien grote
aantallen Kraanvogels in de najaarspleisterplaatsen bleven. Wij presenteren de indicatieve
gegevens, zodat een indruk wordt verkregen van de importantie van pleisterplaatsen in
Europa.

Twee adulten met één juveniel
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Diepholz
Op de site van LPO is interessante informatie te vinden over diverse gebieden waar de
Kraanvogels pleisteren.
Diepholz is naast een bezoek aan Lac du Der een interessante optie om binnen enkele uren
buiten Nederland Kraanvogels te observeren.
Volgens de informatie van de website waren in het Rehdener moor en Neustädter Moor op
maandagavond 6 november minstens 40.000 Kraanvogels aanwezig, terwijl wij in Lac du Der
op dezelfde namiddag op 6 november 36.000 Kraanvogels telden.
De zesde november is een bijzondere dag omdat tegelijkertijd 40.000 ex. bij Diepholz en >
36.000 ex in Lac du Der overnachten. Op 4 november trokken ook al 80.000 ex door langs de
Maas en de Nievre bij Francheville.

Picris
Het is overdreven om begin november nog een plantenlijst te maken.
Toch hebben we leuke dingen gezien, al was het soms bar koud.
Tijdens de wandeling bij de meren ten westen van het Lac du Der zagen we een prachtige
ecologische verbindingszone aangelegd met inheemse struiken. Zwaar hangend van hun
bessen zagen we er éénstijlige meidoorn, sleedoorn, kardinaalmuts, vlier, egelantier en
hondsroos. Een wonderschoon beeld.
Op een ruig weitje bloeide nog tussen hoog opgeschoten gras wilde bertram, weideklokje,
heelblaadje, margrieten en knoopkruid. En bij de uitkijktoren zagen we het blauwpaars van de
knautia.
Overal zaten de bomen vol grote ballen vogellijm. Ze lijken
zo dichtbij te zitten, maar je kunt er net niet bij. Misschien
maakt ze dat des te begeriger. Langs het hoog opgeschoten
struweel langs het weitje lopend zagen we eindelijk onze
kans schoon. Na enig klim- en klauterwerk kreeg ik van
Gert en Gerard een prachtige struik maretak aangeboden.
De takken waren haast fel geel en zaten vol trosjes
doorschijnend witte bessen.
Als we vroeg in de morgen op de dijk stonden te wachten
op het overvliegen van de kraanvogels, liepen we af en toe
het talud af of daar wat bijzonders viel te bekijken.
Zo viel ons oog op een donkergroene rozet van ruw
behaarde bladeren met op stekels lijkende lange haren op
witachtige bultjes. Dat moest haast een ruwbladige zijn.
Heel apart.
Maar een eindje verderop bloeide de plant nog met een
bundel gele lintbloemen; dus een composiet.
Hij kwam ons wel en niet bekend voor. Waarschijnlijk toch wel eens eerder gezien op een
vakantie in Zuid-Frankrijk, met die merkwaardige, behaarde “kelk”.
Kelk tussen aanhalingstekens, want bij een composiet wordt er gesproken van een omwindsel.
Al die aparte bloemetjes van het bloemhoofd hebben niet allemaal een afzonderlijke kelk,
maar een gezamenlijk omwindsel, dat uit één of meer kransen van schutblaadjes bestaat.
De volgende dag bleek het een veel voorkomende plant langs het Lac du Der. Nog uitbundig
bloeiend ondanks de kou en groeiend op de onmogelijkste plaatsen tussen de stenen van de
dijken, op verrommelde taluds en op net drooggevallen lemige plaatsen.
Thuis gekomen de Oecologisch Flora erop nageslagen. Het bleek één van de twee soorten van
het geslacht Bitterkruid die in midden Europa en ook in ons deltagebied voorkomt op dijk-
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hellingen en vochtige plekken op zandige kleigrond. Dat stemt dus overeen met de plekken
waar wij de plant bij het meer zagen staan.
De meeste soorten van het geslacht bitterkruid komen echter voor in het Middellandse
Zeegebied.
Volgens de beschrijving is de plant die wij zagen Picris echioides.
Waarschijnlijk is de soort uit het zuiden meegekomen met lucerne- en klaverzaad.
Het gele bloemhoofdje blijft bekervormig en spreidt zich niet helemaal uit.
De bloem heeft een dubbel omwindsel, vandaar de Nederlandse naam: dubbelkelk. De
buitenste omwindselblaadjes zijn breed driehoekig, aan de voet als een hartje.
Het is een één- of tweejarige plant, die overal sterk behaard is. Als hij bloeit, verdwijnt de
rozet.
Margriet Maan
Dagwaarnemingen
Zaterdag 4 november 2006
Na enige omzwervingen in Vorchten en Hoorn vertrokken wij om 10 voor zeven uit Vaassen
vanaf de Hoveniersdreef. Voordat wij Nederland verlieten hadden wij een stop in Gronsveld,
waar Gert bij Patisserie Peter Lemmens herinneren ophaalde en ons vervolgens aan de rand
van het Savelsbos trakteerde op vlaaien. Na deze koffiestop vervolgden wij onze weg via
Luik, Luxemburg richting Montier en Der waar wij omstreeks 15.00 uur arriveerden.
In de Belgische Ardennen zagen wij grote troepen Houtduiven. In de omgeving van Metz zien
we onze eerste groepen Kraanvogels richting zuidwaarts vliegen, vergezeld van groepen
Koperwieken en Kramsvogels. Voordat we Montier en Der bereiken hebben we enkele dode
Vossen gezien en ook een dode Steenmarter die hun leven als verkeersslachtoffer zijn
beëindigd.
Reisgenoten.
Het ochtendgloren
is geboren,
de dag is opgestaan.
Wij zijn op weg gegaan
In de auto wordt al druk gedebatteerd.
Heeft de verkiezingsstrijd ons wat geleerd?
Zullen zij die straks regeren
ook de overlevingskansen voor de kranen bestuderen?
En dan de vlaai in de pattiserie in Gronsveld.
Die lijkt wel speciaal voor ons besteld
en is opnieuw van grote kwaliteit.
Ach ….als je toch langs Peter Lemmens rijdt….
Bij Souilli in Frankrijk krijgen we al reisgenoten.
Zo’n vijftig kranen vliegen in dezelfde richting.
Die waren dus ook al aardig opgeschoten.
Misschien wel op weg naar onze eindbestemming.
Het gezelschap van die groep was slechts van korte duur,
zij vlogen links van ons, op negen, tien, nee alweer op elf uur
Niet lang daarna waren zij uit het zicht
en dus eindigt hier ook dit gedicht.
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Na de gebruikelijke inkwartiering, verdeling van de kamers en slaapplaatsen in orde maken,
vertrokken wij om 16.10 spoorslags naar de dijk ter hoogte van Grand Etang voor de
observatie van invallende Kraanvogels. Ter hoogte van de dijk zien we grote aantallen
Aalscholvers, enkele Grote zilverreigers, Wintertalingen, Wilde eenden, Slobeenden, Blauwe
reigers, Buizerds, Grauwe ganzen, Wulpen en Witte kwikstaarten die naar een slaapplaats in
het rietkraagje dartelen, waar zich al enkele Rietgorzen ophouden. Langs de dijk foerageren
nog enkele tientallen Graspiepers en bij het parkeerterreintje horen wij Koolmees, Zwarte
mees, Staartmees, Vink en Roodborst. Het is nevelig en er zijn al veel Kraanvogels in het
meer die we niet kunnen tellen.
Tussen 16.30 en 17.25 tellen we circa 650 invallende Kraanvogels.
Het is een klein aantal dat wij hebben waargenomen, maar de sfeer zit er goed in en we zullen
morgen vroeg opstaan op weer op tijd op de dijk te observeren.
Na een kort bezoek in de gite, gaan we naar het dorp waar we de avondhup nuttigen en
herinneren ophalen van vorige vogeltrips.

Observatiepunt Grand Etang: bij de afslag met de Italiaanse populieren
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Tellen en tellen!
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Zondag 5 november 2006
Om 5.30 rinkelen meerdere wekkers en 30 minuten later zijn wij vertrokken naar de dijk,
nadat we bij de plaatselijke bakker stokbroden hebben ingeslagen voor het ontbijt en de lunch.
Tijdens het oplossen van de nevel en het ontwaken van het meer noteren wij als nieuwe
soorten: Fuut, Bonte strandloper (20), Waterpieper, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Heggenmus,
Kneu, Watersnip, Smient en op meerdere plaatsen Goudhaantjes en Geelgorzen. De Kauwen
verlaten hun slaapplaats en we noteren 161 ex. Op de slikplaten foerageren 28 Grote
zilverreigers.
Vanaf 7.25 tellen wij ter hoogte van Grand Etang de vertrekkende Kraanvogels per 5 min. Tot
8.40, wanneer vrijwel alle Kraanvogels het meer hebben verlaten. In totaal tellen wij 12.896
Kraanvogels die vanaf de dijk bij Grand Etang de aangrenzende akkers intrekken.

Voor dag en dauw proviand inslaan bij de Boulanger

In grafiek 1 hebben wij de aantallen per 5 minuten tellen uitgezet en tevens de grootte per
vetrekkende groep. De groepsgrootte is slechts een indicatie van de werkelijke groepsgrootte,
aangezien ook groepen bij elkaar zijn opgeteld. Wel geeft de grafiek een indicatie op welk
moment grote groepen vertrekken; dit is tussen 7.30 en 8.00 uur. Het tijdstrip dat je dus beslist
op het observatiepunt op de dijk aanwezig moet zijn.
Het aantal wat wij telden is maar een deel van het werkelijke aantal Kraanvogels dat ‘s nachts
op de slikplaten van het meer pleisterde. Na meerdere telmomenten kwamen wij erachter dat
ook aan de noordzijde van het meer grote aantallen kraanvogels verblijven en ook aan die
zijde van het meer De Kraanvogels de akkers bezoeken om te foerageren.
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Als telescopen kunnen spreken !

Vertrektijd Kraanvogels Lac du Der (5-11-2006)
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Grafiek 1 – aantallen en vertrektijd Kraanvogels zondagmorgen 5-11-2006

Na onze telinspanning gaan we naar het eerste parkeerterreintje voorbij de afslag naar Grand
Etang. Hier noteren wij Ekster, Krakeend, Grote zilverreiger, Torenvalk, Kokmeeuw,
Buizerd, Blauwe reiger, Ringmus, Huismus, Pimpelmees, Vink, Fuut, Zwarte kraai, Slobeend,
Keep en Wintertaling.
Vervolgens gaan wij Kraanvogels kijken die aan de zuidzijde van het meer met enkele
duizenden aanwezig zijn. Wij zien enkele Watersnippen en enkele jagende Sperwers.
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In het binnenland stoppen wij bij een eendenvijver die in Frankrijk benut wordt voor de jacht
op Wilde eenden. Het blijkt een interessante omgeving en op de vijver zien wij Wilde eenden,
Aalscholvers, 18 Dodaarzen, een IJsvogel, enkele Beverratten en bij de vijver Heggenmus,
Buizerd, Graspieper, 1 Smelleken en een Rode wouw en Koperwieken die in de houtsingels
foerageren en een groepje van 85 Houtduiven. In de directe omgeving van deze vijver
foerageren circa 500 Kraanvogels op een geoogste korrelmaïsakker. We fotograferen
interessante erfjes in het weidse land.

Via Giffaumont gaan wij naar het Etang du Grand Coulon. In Giffaumont zien wij nog 2
Zwarte roodstaarten op enkele erfjes en 1 Waterhoen in de vijver aan de rand van het dorp,
wat overigens onze enige waarneming van Waterhoentjes tijdens deze vogeltrip is.

Vanaf Giffaumont gaan we in westelijke richting naar camping “Le Clos Du Vieux Moulin”,
direct aan de westzijde van Lac du Der. Deze camping is flink gemoderniseerd en heeft nu
meerdere mobilhomes. Twee- en vierpersoonshuisjes. Sinds 2003 zijn op deze camping
vakantieverblijven te huur.
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Wij parkeren de auto’s bij de camping en vervolgen te voet het wandelpad dat tussen het bos
Les grand Parts en Etang du Grand Coulon ligt. Het meer grenst aan een interessant bos dat
uit een Haagbeuken Zomereiken type bestaat met erg veel onderbegroeiing.

Adulte Kraanvogels op de rand van akker en grasland
Tabel 1 waarneming omgeving camping Le Clos de Vieux Moulin en Etang du Grand Coulon

Boomkruiper
Kraanvogel
Houtduif
Grote bonte specht
Gaai
IJsvogel
Buizerd
Wilde eend
Tafeleend
Krakeend
Wintertaling

Roodborst
Koolmees
Blauwe kiekendief vr
Vink
Waterral
Glanskopmees
Pijlstaart
Knobbelzwaan
Grote zilverreiger 2
Kuifeend

Staartmees
Grote lijster
Boomklever
Wilde eend
Blauwe reiger
Aalscholver
Slobeend
Smient
Watersnip
Winterkoning

Vervolgens gaan we over een landbouwweg richting noordwesten en via la Pierre Ferme (een
voormalig agrarisch bedrijf) weer terug door het bos Les Grand Parts en noteren weer een
aantal vogelsoorten.
Tabel 2 waarnemingen omgeving Les Grand Parts

Blauwe reiger
Zwarte kraai
Wulp
Pimpelmees
Keep
Ringmus
Blauwe kiekendief vr
Glanskopmees

Zwarte specht
Boomkruiper
Dodaars
Waterral 2
Geelgors
Fazant
Witte kwikstaart

Fuut
Meerkoet
Zanglijster
Veldleeuwerik
Vink
Kolgans 6 overvl
Heggemus
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In de omgeving van de drie meren (Etang de la Foret, Etang du Grand Coulon en Etang des
Landres) is een aantrekkelijk landschap met veel afwisseling; aangeplant heggenlandschap,
waar we veel Kepen, Vinken en Ringmussen zien en interessante HaagbeukenZomereikenbostypen.
Het is een soortenrijk bos:
Haagbeuk, Zomereik, Acacia,
Zoete kers, Populier spec. Es,
Maretak, Zwarte els,
Sleedoorn, Meidoorn,
Klimop, Braam spec., Gele
kornoelje, en
Kardinaalsmuts.
Het bos wordt beheerd als
een middenbos met een
selectief uitkapsysteem. Er
zijn veel overgangen van
droog Haagbeukenbos via
Essenbos naar natte
randzones met Elzenbos.
Heggenlandschap bij Etang du Grand Coulon

Wij ontdekken aan de rand van Etang du Grand Coulon een slaapplaats van Grote
zilverreigers. Binnen een afstand van circa 150 meter zijn veel witte schijtplekken en wij
vinden veel witte veren van verschillende grootte.

Mag dat zo maar?
Een vogelaar, in dit geval een zij,
keek plotseling ontzettend blij.
Zij had een maretak in de gaten
en raakte dus in alle staten.
Een medevogelaar, in dit geval een hij,
kwam heel snel naderbij
en bracht haar in vervoering
door naar de bomen toe te gaan
en daar een maretak uit te slaan;
Zij was verrast en toonde haar ontroering.
Is dat nu eigenlijk niet verkeerd?
Want, hebben wij niet geleerd:
“Laat ongemoeid wat de natuur u schenkt!”
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Ik ben benieuwd wat onze helper daar van denkt.
“Welnu,” zo merkte hij nuchter op,
“Die maretak die zat al los
en daar hangt nog een hele tros.”
“En………..op is op.”
Zei hij op zijn gemak.
“Het is tenslotte maar een tak……”
Wij ontmoetten een aantal Belgen die een vogeltrip voorbereiden en doen een belofte dat wij
informatie over de gite mailen.
Na deze zondagmiddagwandeling bezoeken wij het informatiecentrum Maison d’Oiseau et du
Poisson aan de westzijde van het observatiepunt Chantecoq, waar wij een kop koffie drinken.
In 2003 was in het informatiecentrum nog informatiemateriaal te koop en kon ook een film
over het leven van de Kraanvogels aanschouwd worden in het aangrenzende gebouw waar
ook een tentoonstelling is. Tijdens ons bezoek in 2006 was geen informatiemateriaal meer
beschikbaar en was het informatiecentrum gesloten. Op de bovenverdieping van het
restaurantje was een expositie van een plaatselijke fotograaf. Wij hebben niet kunnen
achterhalen wat de redenen zijn van deze wijzigingen in het informatiecentrum.
Na het bezoek aan het informatiecentrum waren wij om 16.15 op het observatiepunt
Chantecoq; één van de belangrijkste
observatiepunten bij Lac du Der.
Hier verzamelen zich vele tientallen
vogelliefhebbers die de invallende
Kraanvogels observeren. Zeker op
deze zondag namiddag was het een
drukte van belang en de vrijwilligers
van LPO gaven uitleg over de
Kraanvogels en over de functie van
Lac du Der voor de pleisterende
Kraanvogels.
Wij stelden ons op in rotten van twee
en telden weer volgens het
gebruikelijke patroon van vijf
minuten. Gert noteerde alle scores en de overigen telden ieder vanuit een ander gezichtsveld
om een zoveel mogelijk compleet beeld te krijgen van invallende Kraanvogels.
Wij telden van 16.15 tot 17.30; de duisternis omringde ons toen wij stopten met tellen, met als
resultaat een totaal van 21.565 Kraanvogels.
Op het observatiepunt waren meerdere internationale kraanvogelliefhebbers aanwezig. Naast
Fransen, waren er Nederlanders, Duitsers en Belgen. De Belgen meldden ons dat op
zondagmorgen op 8 telpunten tellingen waren verricht en 26.000 Kraanvogels waren geteld
die het meer verlieten. Wij hebben op één observatiepunt geteld en noteerden 12.896
Kraanvogels. Het betekent dat voor een totaaltelling op meerdere observatiepunten rond Lac
du Der geteld moet worden om een volledig beeld te krijgen van de werkelijke aantallen die
hier pleisteren.
Naast de waarnemingen van de Kraanvogels die natuurlijk in ons brein zijn gegrifd, genoten
wij ook van 2 Slechtvalken die op een stronk in het meer zaten en van enkele Brandganzen en
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meerdere Grote zaagbekken. De Duitse vogelliefhebbers vertelden ons dat er 3 Wilde zwanen
aanwezig waren in het noordwestelijke gedeelte van het meer. “Helaas”hebben geen tijd
gehad om deze Wilde zwanen te observeren, omdat wij onze beperkte tijd wilde besteden aan
de waarneming van Kraanvogels.
In grafiek 2 is een overzicht opgenomen van de aankomsttijd per 5 minuten volgens onze
telmethodiek van onze telling
op zondagmiddag 5
november en
maandagmiddag 6 november.
De grafiek geeft interessante
informatie over invallende
Kraanvogels, waaruit blijkt
dat in een zeer kort
tijdsbestek de grote aantallen
invallen. Toen wij om 16.15
arriveerden, waren er al zo’n
6500 Kraanvogels op de
slaapplaats. In totaal
noteerden wij tussen 16.10 en
17.50 21.565 ex. De tellers
van LPO (officiële telling) die veelal op zondag Kraanvogels tellen noteerden een aantal van
26.000 ex.
Na dit spektakel reden wij in donker naar Montier en Der voor een nabeschouwing en
gebruikten s’avonds onze avondhap in Giffaumont.
Grafiek 2 – aankomsttijd Kraanvogels Lac du Der 5 en 6 november 2006
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Tellen of schatten.

Het is leuk om naar vogels te kijken
en van de soorten de zang of het uiterlijk te vergelijken.
Je ziet iets aparts of je vindt iets heel mooi,
een bijzonder gedrag, een prachtige verentooi.
Maar,…..hoeveel zag je er?
Was het dichtbij of te ver?
Was het een enkele, waren het er meer?
Zag je die eerder of vliegen daar dezelfde weer?
Dan moet je gaan schatten of tellen.
Het liefst goed, in een keer,
anders moet je de vogel(s) nogmaals bestellen
en die vliegen door, terug willen ze niet meer.
Daar……ja, daar vliegt een groep duiven
en vogelaars wijzen, lijken te wuiven.
Binnensmonds gemompel, af en toe een schreeuw, een
getal.
Iemand noteert in een boekje, het lijkt een vreemd
geval.
Maar schijn bedriegt,
er wordt geteld, geschat.
En er is niemand die zegt dat je liegt
als jij zegt: “Ik tel er acht honderd en nog een stuk of
wat.”
Je wordt hooguit gecorrigeerd
en hebt dan geleerd
hoe het met het juiste aantal is gesteld
als er precies achthonderd en dertien zijn geteld.

35

36

Uit eten
Als je een voorgerecht hebt besteld
dat op de kaart als salade wordt vermeld,
dan moet je weten
dat deze rauwkost voor de volgende gang moet worden opgegeten.
Want tussentijds wordt snel je schaaltje weggehaald
en ’t is de bediening, die het moment bepaalt.
Jij denkt ik wil nog wat voor strakjes overlaten,
ik hou mijn schaaltje in de gaten.
Maar de serveerster vraagt vriendelijk doch beslist:
“Mag ik weghalen wat er nog staat?”
En jij, die vindt dat de dame zich vergist,
zegt bars: “Als je dat maar laat!”
De serveuse die zich een hoedje schrok,
was duidelijk aangedaan en wendde zich tot de kok.
Zij kwam terug maar bleef op afstand.
“Pas op de plaats” zei haar verstand.
Een tweede afruimpoging werd niet uitgevoerd.
Het restant van de salade bleef onaangeroerd.
Maar na het hoofdgerecht kwam zij ten derde male
het overtollige serviesgoed halen.
Vertwijfeling bij onze disgenoot,
zijn ogen werden schotelgroot,
hij wilde zeggen: “Help me vlug,
straks krijg ik mijn bordje niet terug”.
Ten einde raad gaf hij met zijn vlakke hand
een klap op tafel en iedereen was plotseling stil.
Hij was door boosheid overmand
en zei: “Die sla blijft staan en dat is wat ik wil”.
De serveerster was te zeer geschokt en kon haast niet meer praten.
Zij kwam een beetje bij, nadat wij allen het pand hadden verlaten.
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Maandag 6 november 2006
Na het gebruikelijke routinematige opstaan om 6.00 uur, wassen, aankleden, koffie zetten en
broodje eten, inpakken en vervolgens richting Monter en Der voor stokbroden naar de dijk,
waar de Kraanvogels wachten op de eerste lichtstralen. Om 7.25 waren wij in de schemer op
de dijk ter hoogte van Grand Etang. De donkerte hield lang aan, aangezien er een hardnekkige
mist was.

Impressie maandagmorgen 5 november: mist Lac du Der
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Oriëntatie.
Het Lac du Der in dichte mist,
vanaf de dijk zie je geen enkele kraan.
Hebben we ons dan vergist?
Zouden ze er niet meer staan?
Dan klinkt er plotseling bekend geluid,
de kranen hebben hun slaap toch uit.
Je hoort ze elkaar roepen
en uit het niets verschijnen de eerste groepen.
Zij blijven laag vanwege het slechte zicht.
Ze worden ons opeens gewaar, ze zwenken,
wat moeten die daar, zie je ze denken.
Dan vliegen ze verder, naar het schijnt toch doelgericht.
De klank van hun geroep is specifiek bedoeld
en zo lijkt dat ook te worden aangevoeld.
’t Is alsof ze zeggen: “Pas op, blijf bij elkaar,
de akkers met ons ontbijt die liggen daar”.
‘t Is heel bijzonder om te observeren
hoe de vogels communiceren.
Hun geheugen is gelukkig niet gewist,
wordt daardoor over de goede richting juist beslist?
Eenmaal te velde wordt er druk gefoerageerd,
het menu is niet gevarieerd.
Wij kunnen nog kiezen tussen pizza, plat du jour of Thais…….,
Voor de kranen is er korrelmaïs.
Aan het einde van de dag nog voor de schemering,
vertrekt de grootste groep naar het meer voor overnachting.
Maar niet allemaal….….., ook zien we al een flinke vlucht
steeds hoger gaan in de inmiddels opgeklaarde lucht.
Die kranen gaan op thermiek omhoog en zeilen af zoals dat heet,
naar het zuiden ver van hier, zoals u misschien weet.
Zou een van hen zich hebben vergewist
van een eindbestemming zonder dichte mist?
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De mist hield lang aan en zorgde ervoor dat wij op maandagmorgen geen Kraanvogels
konden tellen. De kraanvogels vertrokken wel en vlogen erg laag over de dijk. Er leek wel
enige chaos bij de Kraanvogels, omdat regelmatig ook weer groepjes terugvlogen.
Wij hoorden in de mist Goudhaantjes, Roodborsten, Vinken, Koolmezen, Zwarte kraaien en
Witte kwikstaarten die van hun slaapplaats uit het rietkraagje vertrokken.
Wij besloten na versterking van de inwendige mens naar Prescille de Champaubert te gaan,
waar het kerkje éénzaam als vooruitgeschoven observatiepost kerkbezoek uitnodigt.
In de omgeving van het parkeerterrein is een park en wilgenstruwelen en ook een
observatiehut. Het vogels observeren is hier erg interessant, omdat er ondiep water is met veel
slikplaten. Om 9.45 waren wij bij Prescille de Champaubert en besloten daar enkele uren
vogels te observeren.

De observatiehut bij Prescille de Champaubert met een eenvoudig hulpsteuntje voor een
boerenzwaluwnest

Wij telden achter de kerk 60 Grote zilverreigers. Op zondagmorgen 5 november werden hier
door andere vogelaars 82 ex. geteld. De observatie van Aalscholvers is hier fantastisch, omdat
deze viseters in grote groepen met 1500 tegelijk de vissen in het ondiepe water opjagen en
vervolgens vangen.
In de observatiehut wordt informatie op een paneel gegeven over de Fuut en de Grauwe gans.
Gedurende en winter pleisteren op het meer > 2000 futen. Er broeden tussen de 150 en 200
paren. Volgens de informatie op het paneel verblijven er in de late herfst circa enkele
honderden Grauwe ganzen met maximum aantallen tot 1500 ex. Deze Grauwe ganzen zijn
hoofdzakelijk afkomstig uit Zuidoost Zweden. Deze informatie is inmiddels achterhaald,
aangezien wij al > 450 ex. telden in de omgeving van Prescille de Champaubert.
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In de observatiehut vonden
wij verse braakballen van
een Kerkuil en zagen ook
krijtstrepen op het hout.
Het gebied lijkt zo op het
eerste gezicht een goed
gebied voor Kerkuilen.
Interessant waren ook de
nesten van
Boerenzwaluwen tegen de
balken die waren gebouwd
op een boomtakje dat tegen
de balk was bevestigd.

Foeragende Kraanvogels en Grauwe ganzen bij de observatiehut

Het blijkt maar weer eens dat met éénvoudige middelen vogels geholpen kunnen worden voor
broedplaatsen. Wij genoten in de observatiehut van de foeragerende Grauwe ganzen, vele
tientallen Wintertalingen en van families Kraanvogels die in de drooggevallen slikvelden op
zoek waren naar wortelknollen van fonteinkruiden. Na veel indrukken vertrekken wij naar een
volgend observatiepunt.
Tabel 3 waarnemingen omgeving Prescille de Champaubert

Buizerd
Spreeuw
Grote zilverreiger 60
Kraanvogel
Kokmeeuw
Kievit
Meerkoet
Matkop
Goudhaan
Keep
Zwarte specht

Huismus
Wintertaling (vele tientallen)
Wulp
Kneu
Blauwe reiger
Zwarte kraai
Slobeend
Tjiftjaf
Pimpelmees
Grote bonte specht
Houtduif

Groene specht 2
Smelleken
Aalscholver > 3000
Grauwe gans > 450
Winterkoning
Fuut vele tientallen
Kauw
Merel (met witte kop)
Groenling
Boomkruiper
Zanglijster
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L’église Prescille de Champaubert
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Impressie Prescille de Champaubert
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Rond 12.00 zijn wij bij de watertoren in de omgeving van Braucourt. De watertoren is
toegankelijk en op de veranda op de bovenste verdieping zijn informatiepanelen en heb je een
schitterend uitzicht over de omgeving. Vanuit deze watertoren kun je Giffaumont en een
gedeelte van Lac du der overzien. In de omgeving van deze watertoren is een typisch Frans
landschap gespaard gebleven met veel bosjes en heggen. In de weilanden graasden deze
middag enkele tientallen zoogkoeien van het Franse ras Charolais en er foerageerden vele
honderden Kraanvogels in de weilanden. Vanuit de watertoren is dit alles goed te
aanschouwen en krijg je ook een indruk van de samenhang van het landschap en kunnen de
waarnemingen in een breder perspectief geplaatst worden.
De watertoren heeft meerdere kantelen waar Huiszwaluwen hun nest tegenaan maken.
Evenals in 2003 toen wij ook deze watertoren bezochten, werden nu ook de nesten van de
Huiszwaluwen geteld met als resultaat 180 nesten.

Onze aandacht wordt getrokken door grote aantallen Kraanvogels die vanuit een akker
opvliegen en weer invallen. Wij rijden naar de akkers en noteren vervolgens circa 4000
Kraanvogels die foerageren op geoogste korrelmaïs. Het is een schitterend gezicht om deze
grote aantallen te observeren, wetend dat deze Kraanvogels in de namiddag Lac du Der zullen
bezoeken voor een overnachting of nog zullen vertrekken voor een volgende pleisterplaats
richting overwinteringslocatie.
Na de waarnemingen van foeragerende Kraanvogels gaan wij naar het gehucht d’Issan waar
La Ferme aux Grues is gevestigd. Deze “kraanhoeve” is een belangrijke locatie voor
Kraanvogels, omdat hier vele tientallen hectares zijn ingericht als voedselgebied voor
Kraanvogels.
La Ferme aux Grues bestaat uit een woning van het voormalige agrarisch bedrijf, een
kapschuur met een kerkuilkast en bosuilkast en het observatiegebouw. In de percelen die bij
dit foerageergebied behoren zijn een aantal kleine observatiehutjes geplaatst waar tegen
betaling kraanvogels gefotografeerd kunnen worden. Wij verkennen het erf en constateren dat
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er verse braakballen van de Kerkuil zijn en dat het mogelijk is dat hier een Kerkuil zijn
domicilie heeft.

La Ferme aux Grues in d ‘Issan – observatiegebouw en kapschuur met Kerkuil
Foeragerende Kraanvogels op de geklepelde maïsakkers
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Circa 65 ha ingericht voor pleisterende Kraanvogels

Wij verblijven hier enige uren, aangezien de Kraanvogels onze aanwezigheid fixeren.
Er worden ringen afgelezen en op bladzijde … geven wij hier informatie over.
Het dorpje d “Issan is erg interessant met vakwerkhuisjes, hoogstamboomgaardjes en heggen
die de perceelsscheidingen markeren.
Het observatiegebouw wordt goed bezocht. Om 15.30 komt er een schoolbus met
schoolkinderen die hier een excursie krijgen die zeer gedisciplineerd verloopt.
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In het observatiegebouw is een paneel waarop de gemiddelde aantallen Kraanvogels bij La
Ferme aux Grues zijn vermeld gedurende de periode 1998/2002 in drie decades per maand.
Januari
14240
Februari
8060
Maart
7300
April
160
September
20
Oktober
40
November
21820
December
18570

13070

11720

9740

10580

3140

660

10

0

25

30

6060

12970

31120

30110

16030

19800

Tabel 4 Overzicht waarnemingen La Ferme aux Grues

Winterkoning
Buizerd
Staartmees
Grote bonte specht

Roodborst
Geelgors
Gele kwikstaart 3
Houtduif

Tjiftjaf
Vink
Fazant
Smelleken 1

Rond 16.00 uur vertrekken wij naar Site de Chantecog, waar het al een drukte van belang is.
Door vrijwilligers van LPO wordt uitleg gegeven aan een grote groep belangstellenden.
Belgen, Duitsers, Fransen en Nederlanders; het is een internationaal gezelschap dat zich hier
in de namiddag heeft verzameld om van de invallende Kraanvogels te genieten.
Het was een enerverend gebeuren, met een strak blauwe lucht en rond 16.15 een zon
beschenen Lac du Der. Het zicht was uitstekend en met de telescoop konden wij ook de
invallende Kraanvogels aan de overzijde van het meer tellen.
Evenals op zaterdag en zondag telden wij weer per vijf minuten, terwijl Gert Prins de
telgegevens in het veldboekje noteerde.
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Op het meer waren al 7400
Kraanvogels aanwezig en toen
wij starten met de telling streken
nog eens 1000 ex. neer, zodat er
om 16.15 al 8400 ex aanwezig
waren. Het uiteindelijke resultaat
was fantastisch; om 17.45 terwijl
de donkerte ons begon te omsluiten hadden wij een score van 36.112 ex.
Hilarisch is de anekdote van de aanwezige Belgen die grapten dat wij drie ex. vergeten waren.
Rond 17.30 kwam er deining bij de aanwezige vogelaars; op het eiland liepen 13 Wilde
zwijnen tussen de duizenden pleisterende Kraanvogels. Even waren de telescopen gericht op
deze viervoeters die voor ons Veluwnaren in een voor ons ongewone omgeving op zoek
waren naar voedsel.

48

Maandag 6 november Site de Chantecog – Kickoff van de telling

Tabel 5 overzicht waarnemingen Site de Chantecoq
Brilduiker 3
Slechtvalk 2
Geelpootmeeuw ?
Groenpootruiter
Grote zilverreiger
Kokmeeuw
Kievit
Grote zaagbek
Wintertaling
Roodborst

Aalscholver 7000
IJsvogel 1
Wulp
Slobeend
Huismus
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Grafiek 3 – aankomsttijd Kraanvogels Lac du Der 5 en 6 november 2006

Grafiek 4 – groepsgrootte Kraanvogels 5 en 6 november 2006

De groepsgrootte is slechts een indicatie van het “binnenvallen” van Kraanvogels, aangezien
Ook groepen bij elkaar zijn opgeteld. Er zijn wel enkele pieken van grote groepen; omstreeks
16.50 en tussen 17.25/17.35 kwamen grote groepen “binnenvallen”.
Op deze maandagavond 6 november was de binnenkomst al voor 16.10, omdat er al 8400 ex.
aanwezig waren en liep de invaltijd door tot 17.50. In een tijdsbestek van anderhalf uur waren
> 36.000 Kraanvogels in het meer aanwezig.
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Op de site van LPO werd een melding gedaan van invallende Kraanvogels in Lac du Der van
circa 40.000 ex.
Na deze buitengewone ervaring, met veel publieke belangstelling (ook Harm Piek werkzaam
bij Natuurmonumenten kwam een kijkje nemen) sluiten wij deze dag af met een avondhap in
Montier en Der.
Na het avondeten evalueren wij nog een tijdje in de gite, terwijl Gert de telgegevens op de
laptop verwerkt. Morgen is het alweer de laatste dag dat wij hier vertoeven na een “echt”
Kraanvogelweekend.

Roel Pannekoek: fotograferend op dinsdagmorgen 7 november 2006
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De dag doornemen.
De grote tafel is van hout,
de vloer van steen.
Een stookplaats waar je een megavuur in bouwt.
De rook trekt overal om ons heen.
In zo’n vertrek
is meestal tijd voor een goed gesprek.
Na iedere vogeldag,
een slok, een borrelnoot, een grap, een lach.
Maar ook evaluatie
van alles wat wij zagen.
De soort, het aantal maar ook de gratie,
vanaf des morgens vroeg, ’t zijn lange dagen.
Hoeveel kranen stonden er op de akker?
Zo goed te zien vanaf de uitkijktoren.
Hun luid geroep was goed te horen
Maar waren wij voldoende wakker?
Om goed de ringen af te lezen?
Zoiets wordt internationaal geprezen.
En was het nou rood blauw groen,
of blauw zwart blauw en hadden we het beter moeten doen.
Soms waren de discussies zwaar,
over grondgebruik, ecologie of over het gevaar
van hagen, singels, bomen
als daar een rivier onbelemmerd moet kunnen stromen.
En….. was je eindelijk toe aan een conclusie,
dan verstomde de discussie,
als ongewild doch met geweld
door een verschuivend been spontaan de tafelpoot werd
geveld.
Dan kwam toch ook dat slaapgevoel,
en één voor één verliet een ieder dan zijn stoel.
Op weg naar bed, want na de nacht
werd weer een vogeldag verwacht.
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Dinsdag 7 november 2006
Roel, Gerard, Gerrit Jan en Jan zijn vroeg op en willen nog naar Giffaumont en trotseren de
nachtvorst die dit deel van Champagne in een witte vriesdeken heeft gehuld. De Kraanvogels
waren deze morgen erg snel en binnen een kwartier de dijk overgestoken om op de akkers en
weilanden te foerageren of om door te vliegen naar het zuiden. Tijdens deze morgen zijn
fraaie foto’s gemaakt omdat tijdens de opkomende zon het morgenrood fotografisch zeer goed
kleurde.

Dinsdagmorgen tijdens de opkomende zon, vertrek van Kraanvogels van de slaapplaats

Om 9.00 uur hadden wij ons laatste ontbijt in de gite en daarna was het inpakken,
schoonmaken en moesten wij afrekenen. Dat gaf nogal wat voeten in de aarde, aangezien de
meterstand niet klopte en wij aangeslagen werden voor één jaar stroomverbruik.
Na erg veel gereken werden wij uiteindelijk afgerekend op € 75,25 inclusief
toeristenbelasting. Ach en dat is € 7.50 pp en hiervoor was de gite goed verwarmd!
Omstreeks 10.15 vertrekken wij uit Montier en Der en gaan via St Dizier naar Bar le Duc.
In Bar le Duc genieten wij van fraaie lindenlanen en huizen met opvallende luiken, geverfd in
de kleuren rood, lichtgroen en lavendelblauw.
Wij noteren in het beekdal dat wij doorrijden nog 5 Rode wouwen. Via Bar le Duc gaan we
richting Verdun en Metz en stoppen halverwege Luik om op parkeerplaats “Airede Bois
Labrij” van een uitgebreide veldlunch te genieten. Daarna rijden we door de Ardennen
rechtstreeks via Maastricht en Venlo naar Apeldoorn waar we rond 18.30 in De Somp….
genieten van de avondhap en de herinneren aan elkaar smeden en afspraken maken voor een
volgende vogeltrip in 2007. Wordt de volgende vogeltrip in 2007 een bezoek aan de monding
van de Warta?
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Lunch te velde dinsdag 7 november; Airede Bois Labrij
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