16 juli 2020, Schiermonnikoog. FlevoBirdwatching excursie (65 soorten).
Gids: Meino Zondervan
Eigenlijk zijn het Lauwersmeergebied en Ameland de gebieden om voor FlevoBirdwatching excursies
te geven. Grenzen vervagen want een meerdaags rondje Friesland is ook al eens gegeven dus
waarom ook niet Schiermonnikoog en binnenkort is Terschelling ook aan de beurt. Op verzoek van
terugkerende klanten. Hartstikke leuk en spannend.
Sciencefiction
De weersomstandigheden lijken in eerste instantie een beetje
regenachtig dus wordt de telescoop bij vertrek uit Leeuwarden
omwikkelt met een vuilniszak. Bij binnenkomst in de terminal bij
Lauwersoog worden we halsstarrig aangekeken door mensen die
figuranten uit een sciencefiction-film zouden kunnen zijn. Allen met
mondkapjes voor. “Shit … hebben we wat gemist?” Het nieuws volgen
we nauwelijks, klaarblijkelijk zijn de regels aangescherpt. Een beetje
twijfelachtig schuiven we door de klapdeurtjes die toegang geven tot de
boot. Eenmaal aan boord, op het bovendek, worden we op onze vingers
getikt door een medewerker van Wagenborg. Dorris spoed zich terug
naar de terminal waar een verkoop-automaat hangt met mondkapjes. 2
Stuks uiteraard. 5 Euro per stuk. Blijken er 5 in een pak te zitten. Al snel behoren ook wij tot de
figuranten van de hedendaagse sci-fi film.
Verzwakt
Rond 10.30 uur komen we, onder stralende weersomstandigheden,
aan en worden opgewacht door Biba en Andre. Op verzoek hadden ze
alvast fietsen gehuurd want het is erg druk op het eiland. Een plande-campagne wordt gemaakt en rap op pad. Eerst richting oost. Het
is afgaand water dus we kunnen nog wat wadsoorten meepakken.
Naast de normalere soorten ook o.a. de rosse grutto en
groenpootruiter. Een verzwakte eerstejaars aalscholver (zie foto) zit
langs het fietspad en wordt door toeristen op de foto gezet. Enkele
huismussen met een “biotoopverwarring” worden omgedoopt tot
wadmussen.
Horendol
Na een paar kilometer langs de wadkant van de zeedijk, steken we
over naar de binnenzijde en gaan langs de Kobbeduinen richting het
baken. De jonge spreeuwen vallen op nu hun verenkleed overgaat van juveniel naar adult. De eerste
bruine kiekendieven (zie foto) worden gespot. Bij het baken gaan we een klein stukje lopen maar
besluiten niet ver te gaan omdat veel mensen hetzelfde doen nu het broedgebied weer vrij is
gegeven. Daarnaast zijn Biba en André ook niet enthousiast want ze waren er gisteren al even
geweest en werden horendol van de dazen. Daar komen we zelf ook achter. Op het baken zit een
jonge torenvalk. In de bosschage ontdekken we naast putters en zanglijsters ook grauwe
vliegenvangers. Een prachtig mooi saai vogeltje.
Vermakelijke taferelen
Na een stukje bôlle stappen we weer op de fiets richting noord. André slaat een pad in dat ons nog
oostelijker brengt. Links veel duindoorn langs de duinen en rechts moerasachtig landschap. Het pad
zit vol hobbels, bobbels en zandkuilen wat leidt tot vermakelijke taferelen en pijnlijke zitvlakken. Het

is best hardwerken om soorten te vinden in deze tijd van het jaar.
Alles is begroeid en de vogels zijn behoorlijk stil. Voerende kleine
karekieten, rietzangers, grasmussen, roodborsttapuiten. Een voorbij
scheurende nachtegaal wordt alleen door de gids gezien. Het speelt
zich voornamelijk af in het dichte struikgewas. Een enkele zingende
zwartkop, fitis of rietgors. Uiteraard kun je niet om de zingende
kneutjes heen. Vlak naast ons maakt een bruine kiekendief zich los uit
de struiken met een prooi in zijn klauwen. Hij zweeft naar rechts het
open veld in. Onmiddellijk komt er een juveniele vogel op hem af
gevlogen en volgt er een prooioverdracht. Super mooi! Verderop
zitten nog 2 van die chocolakleurige jongen op hun beurt te wachten.
De kolonie kleine mantelmeeuwen zijn erg leuk om te zien. Die grote
jonge vogels die hoge piepende bedelroepen maken. Daar kan de
heer Gerard Joling zelfs in zijn beste jaren niet tegenop. Af en toe stop ik als er iets valt te zien. Andre
fietst voorop en heeft daar dan geen erg in, puur gefocust op het beroerde te befietsen pad. Dorris
en ik zijn beide blij verrast met een kleine parelmoervlinder (zie foto). Schitterend beest. Evenals een
Sintjansvlinder, kleine vuurvlinder, icarusblauwtje of zebrarups. Het zegt onze Schiergangers niet veel
maar wie weet kunnen we hen enthousiasmeren om hun horizon te verbreden.
Dubbelzang
Na de lunch gaan we hetzelfde pad terug
en richting west. Het strand slaan we
over. Helemaal na het zien van de
hoeveelheid fietsen die er staan. In het
bos pakken we nog een paar voor de
soortenlijst. Via het dorp komen we langs
een weiland waar het gezellig druk is met
grutto’s die druk staan te foerageren. We
komen aan bij de Westerplas. Een
openstuk in de begroeiing laat ons op de
rem trappen. Hier hebben we een mooi
gezicht op de lepelaars (zie foto). We
tellen er al snel een 70-tal. In de telescoop
vallen de gekleurringde poten op. De
jonge beesten met hun nog korte lepelbekken zien er grappig uit. Tussen al het wits zit een andere
soort. Een kleine zilverreiger met zijn zwarte snavel en gele poten. Dorris ontdekt een steltloper. Er
blijken meer te zijn. Oeverlopers. Achter ons zit een merel op een kale tak te zingen, plots komt er
een zanglijster aanvliegen die er vlak naast ploft en ook fanatiek begint te zingen. Ter plaatse imiteert
de zanglijster stukjes van de merelzang waardoor er zo nu en dan dubbelzang is te horen.
Fantastisch! Als ‘gewone’ soorten buitengewoonlijke dingen doen zijn ze nog wonderbaarlijker.
Verhelderend
De kijkhut levert een leuke blik op een aalscholvernest. We fietsen verder rond de plas. Een kleine
beweging valt op en hupsakee de berm weer in om te stoppen. Het blijkt een jongeman blauwborst
te zijn. Er komen al een paar blauwe en rode veertjes door op zijn borst. Hier ook weer grauwe
vliegenvangers en ver weggestopt in de struiken een vink. Potverdikke, moet dat nou zo moeilijk? De
vink eindelijk kunnen afvinken op de soortendaglijst en brengt ons op 65 soorten. Het is inmiddels
lichtelijk over de excursietijd en het mooie weer leidt ons terug naar het dorp en nodigt een terras
ons uit om een heerlijk verhelderend drankje te nemen op deze prachtige dag!!
Tekst: Meino
Foto’s: Dorris
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Oeverzwaluw
Kokmeeuw
Scholekster
Stormmeeuw
Tureluur
Bergeend
Lepelaart
Zilvermeeuw
Graspieper
Spreeuw
Wulp
Rosse grutto
Grutto
Groenpootruiter
Aalscholver
Huismus
Boerenzwaluw
Kneu
Kauw
Grauwe gans
Houtduif
Pimpelmees
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Koolmees
Blauwe reiger
Kievit
Zwarte kraai
Bruine kiekendief
Brandgans
Buizerd
Veldleeuwerik
Kleine mantelmeeuw
Nijlgans
Huiszwaluw
Grauwe
vliegenvanger
Zanglijster
Merel
Putter
Fazant
Torenvalk
Zwartkop
Rietgors
Fitis
Winterkoning
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Gierzwaluw
Grasmus
Roodborsttapuit
Rietzanger
Tjiftjaf
Witte kwikstaart
Grote bonte specht
Roodborst
Sijs
Groenling
Oeverloper
Wilde eend
Meerkoet
Slobeend
Kleine zilverreiger
Waterhoen
Kleine karekiet
Fuut
Vink
Blauwborst
Steenloper
Visdief

