Lauwersmeergebied

FlevoBirdwatching excursie, 2 januari 2021 (74 soorten)
Gids: Meino
“De schoonheid, de weidsheid, de rust van het gebied blijft verbazen. Lekker om je heen kijken, in je opnemen en laat het
maar op je afkomen.”
Dikke vette mazzel dat het uitgerekend deze zaterdag zo uitgesproken mooi weer is. Bladstil,
prachtige wolkenpartijen waarbij de zon er regelmatig tussendoor straalt. Deze dag hadden
Hilde en Marieke bedacht om er met een gids op uit te trekken in het Lauwersmeergebied.
De reis vanuit Driebergen duurde langer dan gedacht en
arriveren de dames een kwartier later dan gepland in Dokkumer Nieuwezijlen waardoor ze de enorme vlucht en kakafonie van geluid van de wakker wordende ganzen missen.
Evenals een ijsvogel die zijn snerpende geluid over het water
laat galmen. We rijden rap door naar de tweede locatie. Kijkheuvel de Pomp. Onderweg even op de vluchtstrook voor 2
wilde zwanen die tussen een groep knobbelzwanen staan.
Glibberen
Het wordt al snel duidelijk dat de dames, het verkeerde
schoeisel dragen voor een wandeling naar de heuvel. Het
heeft de afgelopen dagen erg veel geregend. Het is een grote
drek- en glibberzooi. Dan is het niet handig om op gympies
of je oude lekke kisten de strijd aan te gaan. “Aaarghh, ik
heb al een kletspoot,” meldt Dorris. Eénmaal op de kijkheuvel worden de koude, natte voeten even vergeten. Rust en
ruimte overheersen. Water als een spiegel, rietvelden die
oplichten als goud. Er wordt tevergeefs gezocht naar de gillende speenvarkens in het riet, de waterral. Een dobberende
grote mantelmeeuw geeft gewoon licht midden op het meer.
De wens om roofvogels te zien wordt al gedeeltelijk ingelost
door buizerd, torenvalk en 2 blauwe kiekendieven. Via het
bospad gaan we terug naar de parkeerplaats. Dat gaat goed
tot we op de verhoogde paden komen en het glibberen in
de drek weer begint.
Verstopt
We rijden vervolgens langs prachtige wandellocaties de
Groningse helft van het Lauwersmeergebied in. Juist vanwege de nattigheid slaan we die mooie locaties over. Anders
ben ik bang dat er ergens in de bush, schoeisel in de blubber
achterblijft. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden en gaan
we al auto-vogelend naar de volgende stop, het Jaap Deensgat. Hier is de hoop gevestigd op een andere wenssoort. Ze
zitten er het hele jaar door maar ze moeten wel toevallig in
de buurt zijn en meewerken. Nou, dat doen ze. De baard-

mannetjes werken mee. Sterker nog ze
werken heel erg goed mee. Een vrouw
en man gaan vlak voor ons aan de
buitenste rand van het rietveld zitten,
kruipen in de top van de rietstengels en
blijven er een tijdje zitten. Supermooi!!
Verder lopend naar de kijkhut blijven
er baardmannen om ons heen fladderen. Hoe mooi is het om een wenssoort op deze manier te ontmoeten.
In het tumult zijn we plotseling 1 van
de dames kwijt. Ze blijkt zich bewust
verstopt te hebben en komt opgelucht
weer tevoorschijn. Vanuit de kijkhut zien
we een flinke hoeveelheid kieviten met
daartussen goudplevieren. Brilduikers
foerageren voor de plevieren. Wanneer
we weer bij de auto zijn vliegen er 5
kleine zwanen over ons heen met hun
typische geluid.
Wit stipje
Na een hapje eten rijden we verder.
We zijn net voorbij het Groningse
zeearend beeld als Dorris een wit stipje
in een boom ziet. Stoppen, uitstappen,
telescoop erop en koekeloeren maar.
Wow, het is een rover. Onze gasten
komen er niet helemaal uit welke rover
het betreft maar zijn al helemaal blij
en zeker als ze horen dat het om een
adult mannetje havik gaat. De vogel zit
prachtig in het zonnetje alert om zich
heen te loeren. Er vliegt ook nog een
blauwe kiekendief in vrouwkleed voor de toprover langs. Met
moeite weten we ons los te weken van het dier. Er wordt
zelfs serieus gedag tegen hem gezegd.

Model
Next stop is de haven van Lauwersoog. De steenlopers zijn
niet moeilijk te vinden, die lopen gewoon vlak bij je langs.
Het is al wat later op de dag, door het mooie weer zijn er
veel mensen op uit. Er zijn een paar vogel fotografen drukdoende. Hun model is snel gevonden. Een roodhalsfuut,
nog half in zomerkleed. Dat is mooi meegenomen. Als we
omkeren om verder te gaan hebben we plotseling het fuutje
vlak naast de auto zonder dat het opgemerkt wordt door de
grote lensmensen.

vliegen er voor ons ineens 2 velduilen waarvan 1 neerploft
en prachtig is te bekijken. Opnieuw een geweldige beleving!
“Ik heb het nog nooit met zoveel plezier koud gehad,” zegt
Marieke. We gaan weer aan de wandel om warm te worden.
Vanaf de zeedijk krijgen we nog een
groepje van 7 sneeuwgorzen te zien.

Flapflap
We hebben nog wat tijd over dus
knallen we door naar de Ezumakeeg.
Op Noord is het opnieuw genieten van
De horde
een strakke waterspiegel waar verschilHet gaat alweer snel met de tijd en dus ook met het zonlende soorten eenden rondzwemmen.
licht. We rijden het vriendelijke welkombord van Friesland
Slobeenden, brilduikers, smienten
voorbij. Bij Paesens-Moddergat is het ook druk met mensen. en met name de sierlijke pijlstaarten
Zodra we bovenop de zeedijk staan is het uitzicht overweltrekken de aandacht. Een witgat tussen
digend. Prachtige luchten die weerkaatst worden door de
enkele watersnippen, een foeragerende
strakke zeespiegel. We gaan aan de wandel. Boven ons roept waterpieper, een groep van 11 grote
een veldleeuwerik. Voor ons een groep van zo’n 200 putters zilverreigers met daartussen rustende
met daartussen enkele fraters. Het blijkt dat de frater een
reeën. Ook de roverswens komt aan
nieuwe soort is voor het stel. Op de kwelder staat een hele bod, een langs vliegende sperwer met
batterij aan lenzen opgesteld met hun eigenaren erachter. De zijn flapflap-vlucht en een buizerd op
velduilen zijn weer actief in dit gebied en trekt veel mensen. zijn prooi. Een prachtige zonsondergang
We blijven op veilige (corona)afstand staan van de horde.
kondigt het einde van een topdag aan
Dat komt goed uit want zonder dat de rest het opmerkt
met 74 vogelsoorten op de teller.
Tekst: Meino Foto’s: Dorris/Meino
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Aalscholver
Zwarte kraai
Kauw
Holenduif
Kokmeeuw
Sperwer
Spreeuw
Pimpelmees
Winterkoning
IJsvogel
Brandgans
Zilvermeeuw
Nijlgans
Meerkoet
Krakeend
Merel
Kolgans
Grauwe gans
Torenvalk
Grote zilverreiger
Knobbelzwaan
Wilde zwaan
Wilde eend
Rietgors
Blauwe reiger
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Roodborst
Waterral
Kievit
Grote mantelmeeuw
Slobeend
Wintertaling
Graspieper
Buizerd
Waterhoen
Kuifeend
Fuut
Watersnip
Witte kwikstaart
Blauwe kiekendief
Zanglijster
Stormmeeuw
Canadese gans
Bergeend
Kramsvogel
Baardman
Koolmees
Smient
Goudplevier
Brilduiker
Kleine zwaan
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Havik
Ekster
Tafeleend
Steenloper
Eidereend
Roodhalsfuut
Scholekster
Roek
Tureluur
Kanoet
Putter
Veldleeuwerik
Velduil
Frater
Wulp
Sneeuwgors
Fazant
Pijlstaart
Waterpieper
Witgat
Turkse tortelduif
Houtduif
Kolgans
Vink

