RONDJE LAUWERSMEER
met vogelwerkgroep KNNV afdeling Fryslân
Zondag 17 april 2022

Om negen uur verzamelen de
deelnemers zich bij Dokkumer
Nieuwezijlen zich. Het is prachtig
weer, onbewolkt nu nog een beetje fris
en weinig wind.
Deelnemers: Aafje Dijkhuizen,
Annemarie en Piet uit Nieuwe
Mirdum, Nellie Oosting, David Scarse
en ondergetekende Siemen. Helaas is
het met de aankondiging toch een
beetje mis gegaan, doordat er in de Wetterklaver van januari was opgenomen dat deze excursie een
dag eerder zou plaats vinden kreeg ik een telefoontje dat er toch nog twee mensen zich op lokatie
bevonden. Excuus en sorry, maar vrij op verzoek en in latere berichtgevingen is duidelijk vermeldt
dat we de excursie hadden verplaatst naar 17 april.
De aanwezigen die er vandaag staan verdelen gaan samen in twee auto’s naar de vogelkijkhut bij
het ”Jaap Deensgat” omdat we dan niet tegenlicht hebben doordat de zon zich achter ons bevindt.
Aangekomen blijken meer mensen van de mooie weersomstandigheden te genieten want er staan
behoorlijk wat auto’s. Gewapend met de nodige
verrekijkers en twee telescopen op pad. In het riet
horen we rietzagers, kleine karekieten en snor
prachtig zingen, voorjaar. Bij een paar paaltjes en
een hekwerkje laat de blauwborst zich even van
alle kanten bewonderen, Piet kan een bucketlijst
soort afvinken. Al turend en overleggend bemerken
we opeens dat hele groepen ganzen ineens allemaal
opvliegen, YES de zeearend vliegt over en strijkt
daarna ook nog neer aan de rand van de oever van
het water. Alle verrekijkers en telescopen zijn op
hem of haar gericht, het is wel zo’n 200 meter van
ons verwijderd. De vogel schijnt de laatste jaren
wat gewend te zijn geraakt aan mensen want hij
blijft zitten. Het blijft een majestueuze vogel.
Na een paar uur vertrekken wij naar de andere
kant van het meer te gaan om ons geluk bij
Ezumakeeg te beproeven. Hier staat het water
behoorlijk hoger dan we de laatste jaren gewend zijn. Door deze hogere waterstand kunnen we nog
een aantal eenden en steltlopers aan onze waarnemingslijst toevoegen. Er wordt veel gediscussieerd
over krakeenden, kuifeend, toppereend, grutto, tureluur, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Over
de grote zilverreiger en twee lepelaars is iedereen het wel eens.
Zo rond de klok van één uur vinden we het welletjes en keren we voldaan huiswaarts.
Waarnemingen die ik genoteerd heb: Aalscholver, witte Kwikstaart, Spreeuw, Tjiftjaf, Grauwe Gans (met
kuikens), Zwarte kraai, Visdief, Holenduif, Kauw, Zilvermeeuw, Fuut, Krakeend, Nijlgans, Kievit, Blauwe kiekendief,
Rietzanger, Snor, Graspieper, Bontbek plevier, Blauwborst, Roerdomp (gehoord), kleine Karekiet, Wilde eend, Tureluur,
Rietgors, Gele kwikstaart, Baardmannetje, Brandgans, Bergeend, Zeearend, Pijlstaart, Slobeend, Kuifeend, Toppereend,
Kluut, Lepelaar, Grutto, Tureluur, kleine Mantelmeeuw, grote Zilverreiger, Kokmeeuw en Buizerd.

Siemen.

