Dag excursie Schiermonnikoog.
Zaterdag 10 september 2016.
Deelnemers: Kees Kuller, Bert Folbert met vrouw Marian Folbert, David Scarse, Trienke Wijnalda, Hein
van der Vliet en Siemen Rienstra.

Nadat iedereen om half tien ingescheept is vertrekken we richting Schiermonnikoog. We
hebben er stralend mooi weer bij, onbewolkt 20 tot 25 graden met een licht oostelijk
briesje. Als iedereen na aankomst op het eiland op de fiets zit fietsen we vanaf de pier in
oostelijke richting langs de wadkust richting Kobbeduinen. Het is eb maar er zijn weinig
vogels te bekennen. Dit heeft vast te maken dat de vogeltrek nog niet is begonnen door
het mooie weer van de laatste
weken. Bij onze eerste stop bij
het begin van de kwelder
krijgen we bezoek van Gertie
Papenburg en Philip Zeinstra.
Zij zijn met een groep floristen
(determineer cursus FFF) ook
op het eiland. We krijgen even
les in het herkennen van de
kleine leeuwentand die
veelvuldig op het eiland
voorkomt. Dit is een
leeuwentand soort met één
bloemhoofdje op een iel
stengeltje. De onderzijde van
de lintbloempjes is grijs in tegenstelling tot roodachtig bij de herfst leeuwetand.
Opvallend zijn de gotisch gevormde (niet doorzichtige hahaha) omwindsel blaadjes.
Bij het baken van kobbeduinen
staat het vol met fietsen, er zijn
meerdere mensen op het idee
gekomen om deze prachtige dag
op het eiland door te brengen.
Gelukkig zijn het niet allemaal
plantenkenners zodat wij
kunnen genieten van het
duizend guldenkruid en
goudknopje. Na het eten van
ons meegebrachte “brochje”
gaat de fietstocht richting
standpaviljoen “De Marijn”.
Onderweg regelmatig stoppend
om de waarnemingen te
onderzoeken en te noteren. Met
z’n allen hebben we een
redelijke soortenkennis. Bij de
Marijn bezoeken Bert en Marian
even hun kinderen die zich
ergens op het strand bevinden, Vogelhut Westerplas 1
de rest bestelt een
versnapering.

Vervolgens gaat de tocht door de duinen richting vuurtoren naar de Westerplas. In de
vogelhut blijken de in eerste instantie door ons benoemde “Lepelaars” toch een scherpe
snavel te hebben. De vogels zitten tegenover de hut wat verscholen in de bomen hun
veren te poetsen. Na veel wikken en wegen benoemen we de vogels als: Kleine
zilverreigers. Verder zien we nog slobeenden, tafeleenden, krakeenden, smienten en
wilde eenden. In de bomen zitten ook nog aalscholvers en gelukkig helemaal aan de
andere zijde van het meer toch een lepelaar.
Onze laatste rustplaats is bij de oude haven waar we lang discussiëren wat voor vogels
we zien die redelijk ver weg zitten te rusten. We komen tot besluit dat het tureluurs
moeten zijn gezien de oranje rode poten. Na deze prachtige dag gaan we met de
ingelaste extra veerboot van half zeven voldaan weer terug naar het vaste land.

Steenlopers 1

Waarnemingen:
Vogels: Steenloper, Bonte standloper, Tapuit, Torenvlak, Bergeend, Aalscholver, Bontbek
plevier, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Zwarte kraai, Kievit, Grutto, Slobeend, Tureluur,
Watersnip, Waterhoen, Krakeend, Tjiftjaf, Buizerd, Wulp, Kleine zilverreiger, Blauwe
reiger, Lepelaar, Tafeleend, Smient, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Fuut, Graspieper, Nijlgans,
Kauw, Witte kwikstaart, Scholekster en een wolk spreeuwen.
Planten: Hazenpootje, Stalkruid, Duizendguldenkruid, Engels gras, Rode klaver,
Kattendoorn, Witte klaver, Vertakte (herfst) leeuwentand, Madeliefje, Smalle weegbree,
Akkerdistel, Havikskruid, Duinrus, Zeeaster, Zeekraal, Jacobskruiskruid, Kleine
leeuwentand, Melkdistel, Reukloze kamille, Klis, Duizendblad, Wilgenroosje,
Goudknopje, Perzikkruid, Braam, Vlier, Fluitenkruid, Duindoorn, Brede weegbree,
Watermunt, Speerdistel, Riet, Knoopkruid, Dag Koekoeksbloem, Engelwortel, Heen, Kale
jonker, Waternavel, Draadfonteinkruid, Stijve ogentroost, Parnassia, Koninginnekruid,
Brunel, Tormentil, Egelboterbloem, Moeraskartelblad, Kattenstaart, Bremraap,
Kruipwilg, Teunisbloem, Koningskaars, Zeeraket, Lange ereprijs, Kamperfoelie,
Slangenkruid, Zeepkruid, Varkensgras, Harig wilgenroosje
Insecten: Aardhommel, Akkerhommel, Steenrode heidelibel, Paardenbijter, Grote
keizerlibel, Oranje zandoogje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje, Klein koolwitje, Kleine
vos, Schaatsenrijder, Duikwants,
Diversen: Parelstuifzwam

