KNNV vogel excursie Lauwersmeer, zaterdag 3 oktober 2015
Rond een uur of tien in de ochtend arriveren we met twaalf personen bij de vogelkijkhut van Ezumakeeg. Het
weer is prachtig, zon en weinig wind bij een temperatuur die in de middag oploopt naar 18 graden. De
deelnemers vanuit Drachten worden op de heenweg al getrakteerd op een Slechtvalk die op een paaltje in het
weiland zit. Bij de kijkhut worden de telescopen opgezet en kunnen we genieten van de aanwezige vogels. Dit
jaar staat er gelukkig meer water in het Lauwersmeer waardoor de vogels veel dichterbij zitten. Onder de
deskundige leiding van Meindert Swart wordt een ieder geïnstrueerd in de verschillen die de aanwezige
strandlopers en plevieren hebben.
Op de heuvel bij Ezumakeeg-noord zijn verschillende Baardmannetjes in groepjes aanwezig die zich soms mooi
laten bekijken. In het ondiepe water zitten divers soorten eenden en meeuwen. Mooi is het verschil tussen
stormmeeuwen en kokmeeuwen zichtbaar. Er zitten ook nog een aantal
Kluten te rusten.
Als we in het begin van de middag op de uitkijkheuvel “De Pomp”
aankomen zien we vanaf het wandelpad negen grote zilverreigers tegen de
rietkraag staan. Als de zeearend zich even laat zien door om een aantal
bomen heen te vliegen is ook deze locatie geslaagd. Door de hulp van een
smart telefoon de pieptonen in het riet als roep van de Waterral te
benoemen krijgen we ook nog een toetje.
Vanuit de kijkhut “Jaap Deensgat” krijgen we een aantal Watersnippen te
zien die niet ver van de hut in het water en op het land rondlopen. Weer
een mooie waarneming.
En als klap op de vuurpijl heeft Meindert nog een verrassing voor het laatst
bewaard. Hij neemt ons mee naar de pier van Lauwersoog waar gelukkig
de beide sneeuwgorzen nog aanwezig zijn die op Waarneming.nl vermeld
staan.
Al met al een zeer geslaagde dag met mooie waarnemingen.
Op weg naar vogelkijkhut Ezumakeeg: Slechtvalk.
Bij de vogelkijkhut van Ezumakeeg: Bonte strandloper, Kleine strandloper, Krombek strandloper met een
kreupel pootje, Bontbek plevier, Kleine plevier, Goudplevier, Kievit, Wulp, Kluut, Kemphaan, Groenpootruiter,
Tureluur, Baardmannetje, Graspieper, Spreeuw, Witte kwikstaart,
Grauwe gans, Brandgans, Kolgans, Grote mantelmeeuw, Zilvermeeuw
(juveniel), Stormmeeuw, Kokmeeuw, Grote zilverreiger, Blauwe reiger,
Knobbelzwaan, Waterral, Bergeend, Pijlstaart, Wilde eend, Slobeend,
Wintertaling, Krakeend, Kuifeend, Buizerd, Bruine kiekendief,
Boerenzwaluw, Winterkoning, Zwarte kraai.
Op weg naar “De pomp” een Torenvalk.
Op de heuvel “De pomp” nog aanvulling: Fuut, Dodaars, Meerkoet,
Aalscholver, Kuifeend, Roodborst, Boerenzwaluw en Zeearend.
Op weg naar vogelkijkhut “Jaap Deensgat” nog een Slechtvalk.
In de vogelkijkhut “Jaap Deensgat” aanvulling: Watersnip en Rietgors.
Als afsluiter op de pier van Lauwersoog twee sneeuwgorzen.
Totaal 52 verschillende soorten.
Siemen

