Lauwersmeergebied

FlevoBirdwatching excursie, 24 april 2021 (90 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.”
Bij hoge uitzondering vandaag op pad met mensen uit het eigen Heitelân. Met 4 personen en
op 1 na allemaal Fries. De gesprekken gaan geregeld van Fries naar Nederlands of andersom.
Volop zon vandaag maar nog wel steeds met die “foute”
noordelijke stroming. Dat bevordert de vogeltrek niet.
Desalniettemin kunnen we het nodige verwachten. Op de
parkeerplaats bij Dokkumer Nieuwezijlen beginnen we met
een topsoort. Een echte nummer 1, wat zang betreft. Een
nachtegaal stort vanaf de overkant van het water zijn zang
over ons heen. Een voorbode?
Weergaloos
De 2e halte. Op de parkeerplaats bij de Pomp nemen we
gelijk de boompieper en sprinkhaanzanger mee. Tijdens
de wandeling naar de kijkheuvel worden er wenssoorten
uitgesproken waaronder de blauwborst. Die wens komt snel
uit. Het is kort maar toch zat er eentje vlakbij een rietzanger.
Een vrouwtje roodborsttapuit zit stiekem verscholen op een
draad. Vanaf de kijkheuvel is het uitzicht weergaloos. Uitgesproken soorten die we hier zien en horen zijn snor, baardmannetje, oeverloper, een eerste kleine karekiet en bruine
kiekendief. Tijdens een praatje over het 1 en ander vraagt
Keimpe ineens: “Hey, zijn dat ook kiekendieven.” “Wow. Nee
man, dat zijn 2 adulte zeearenden.” Geweldig!! De beide
joekels cirkelen op geringe hoogte bij ons langs waarvan er 1
begint te roepen. Een prachtig gezicht zo met de zon op hun
verenkleed. De witte staart en lichte kop knallen eruit. Ze
verdwijnen boven de bomen uit het zicht. Wat een kippenvel
moment!
Op scherp
De 3e halte. In de zuidwesthoek van het gebied zien en horen we, tijdens de koffie/thee een eerste grasmus en vliegen
er kramsvogels bij ons langs. Tijdens een blokje wandelen
komen o.a. roerdomp en een eerste tuinfluiter op de soortenlijst. Halverwege de ronde meent Erna een wielewaal te
horen. Dat zou dan een vroege vogel zijn. Dorris draait zich
lachend om. Ze had lopen fluiten en daar het geluid van de
wielewaal mee nagebootst. Hilariteit alom maar geeft wel
aan dat Erna op scherp staat.
Gedrang
De 4e halte. Op de Kollummerwaard komen we Konikpaarden tegen die door andere mensen naar ons toe worden

gedreven. Vanaf een derde zijde nog
een persoon. De dieren komen in
het gedrang. Het wordt alsmaar drukker met mensen dus besluit ik om te
draaien. Waar normaal vogels zitten zijn
die nu verjaagd helaas. Veldleeuwerik en
kneu zijn nieuwkomers. Onderweg naar
de volgende stop, langs de voormalige
munitiefabriek, zien we stormmeeuwen,
tapuiten en gele kwikstaarten in de
bermen zitten. Een torenvalk man bidt
voor een muis.
Muiten
De 5e halte. We betreden Gronings
grondgebied. Het Jaap Deensgat, aan
de zuidkant. “Stap maar uit dan kunnen
we kemphanen bekijken via de telescoop.” Daarna door naar de kijkhut
aan de oostkant. Helaas zien we overal
de gevolgen van de 2e golf vogelgriep.
Met name dode brandganzen of in
doodsstrijd zijnde. Zwarte kraaien staan
te wachten op een brandje die spartelt
in het ondiepe water. Vanuit de kijkhut
zien we o.a. kluten en een soort waar
ik al naar op zoek was, de reuzenstern.
Ze zijn er weer op voorjaarsdoortrek.
Er zitten 2 stuks aan de overkant van
het water. Het lijkt er heel even op dat
onze gasten aan het muiten slaan als ze
afslaan richting de auto terwijl wij de
andere kant op lopen. Gelukkig merken
ze het op want er zitten een paar kleine
plevieren dichtbij en goed te bekijken.
Zwart
De 6e halte. De haven van Lauwersoog.
Maar voor we daar aankomen stoppen
we even in de buurt van het zeearend beeld. Er loopt een lepelaar aan

de linkerkant te lepelen. Aan de rechterkant bij een plasje
foerageert een witgat. En weer terug naar de rechterkant
want er lopen ook 2 zwarte ruiters. In deze tijd zijn ze op
hun mooist. Echt hartstikke zwart. We stoppen nogmaals bij
een klein meertje bij Lauwersoog waar Slobeend en tafeleend meegaan op de lijst. In de haven zijn de steenlopers
van dichtbij te bewonderen en zien we dat de sternboot nog
niet in gebruik is.
Klein drama
De 7e halte. De Bantpolder. Een eldorado voor weidevogels.
Je ziet kievit en grutto op het nest zitten. Ook hier weer
kemphanen en helaas ook weer dode brandganzen waarvan
eentje uit elkaar getrokken wordt door een zilvermeeuw.
Voor onze neus voltrekt zich een klein drama. Een tureluur
man staat driftig te stuiteren en fladderen achter een vrouwtje maar ze heeft er geen zin in en loopt weg. “Het is ook
overal hetzelfde,” zegt Cor.
Record
De 8e halte. De Ezumakeeg. We stoppen bij het Friese
zeearend beeld met identiteitsprobleem (zie tekst rechts
onderin van het beeld). Vanachter het hek heb je mooi zicht
op de waterpartijen. Een kemphaan loopt je haast over de

schoenen, wintertalinkjes zijn vlakbij te
bewonderen, kluten zweven voorbij, lepelaars lopen vlak voor het broekbos te
foerageren wat een mooie sfeer geeft,
een brilduiker man is aan het snorkelen.
Prachtplek. Na een tip rijden we een
stukje terug en vinden al snel waar het
om is te doen. Er lopen 5 koereigers
bij een boerderij. Een erg leuke niet
alledaagse soort. Op keeg noord kijkt
Cor naar overvliegende oeverzwaluwen
als er plots een gierzwaluw tussenin is
te zien. Top waarneming! De eerste van
het jaar. Op Keeg zuid zien we opnieuw
het paringstafereel van tureluurs maar
deze keer gaat het wel los. “Hey Cor, zie
je dat?” We sluiten deze dag af met een
groenpootruiter die de teller op een
nieuw excursie record zet van maar
liefst 90 soorten. De nachtegaal was
wel degelijk een voorbode en luidde
een gezellige topdag vol belevingen in.
Tekst: Meino Foto’s: Dorris/Meino
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Nachtegaal
Tjiftjaf
Kauw
Grote mantelmeeuw
Huismus
Visdief
Grote bonte specht
Winterkoning
Zwarte kraai
Scholekster
Aalscholver
Graspieper
Ekster
Grauwe gans
Wilde eend
Oeverzwaluw
Zilvermeeuw
Grote Canadese
Meerkoet
Buizerd
Blauwe reiger
Brandgans
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Merel
Fitis
Appelvink
Zwartkop
Roodborstje
Gaai
Putter
Rietzanger
Boompieper
Sprinkhaanzanger
Waterhoen
Zanglijster
Roodborsttapuit
Bruine kiekendief
Blauwborst
Rietgors
Bergeend
Wintertaling
Krakeend
Snor
Fuut
Knobbelzwaan
Baardman
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Waterral
Kleine karekiet
Kievit
Witte kwikstaart
Oeverloper
Boerenzwaluw
Tureluur
Zeearend
Grutto
Vink
Spreeuw
Koolmees
Kramsvogel
Grasmus
Tuinfluiter
Roerdomp
Fazant
Kuifeend
Veldleeuwerik
Kneu
Tapuit
Gele kwikstaart
Stormmeeuw
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Torenvalk
Kemphaan
Houtduif
Kleine mantelmeeuw
Kluut
Kleine plevier
Reuzenstern
Lepelaar
Witgat
Zwarte ruiter
Tafeleend
Slobeend
Steenloper
Kokmeeuw
Pijlstaart
Rotgans
Smient
Roek
Brilduiker
Koereiger
Gierzwaluw
Groenpootruiter

