beeldverslag excursie Zuidlaardermeergebied
VWG-Eelde-Paterswolde
25 februari 2017
samenstelling: Sieds Rienks
Waarnemingen:
GEBIED:

Onner- en Oostpolder, Hunzedal

DATUM: 25 februari 2017

Organisatie/leiding/verslag: Sieds Rienks
Foto‟s: Bram, Ep en Sieds

TIJD:

Deelnemers:
Ep de Boer, Nanny van Dijk, Bram Visch, Willem Zandt en
Sieds Rienks

WEER:

O9.00 – 14.00 uur
Bewolkt; eerst motregen
overgaand in regen; matige
W wind
Temp 3°C

In de mail waarin aangegeven werd dat de excursie definitief doorging, schreef ik dat de weersverwachting niet heel gunstig was
maar dat we er met elkaar wel wat van gingen maken. Beide aspecten kwamen helemaal uit: de hele dag bewolkt en regen, maar
desondanks hebben we het hele voorgenomen programma kunnen uitvoeren behoudens enkele geplande wandelingen in het
Annermoeras en bij “de Bulten”. De stemming bleef er de hele dag goed in.

Wat waarnemingen betreft het volgende:

- Onnerpolder:

Op weg naar het gemaal tussen de Zuiderhooidijk en het waterleidingstation enorme groepen Brandganzen
die ondanks de bewolking opmerkelijk goed te bekijken waren. Vanaf het gemaal zagen we op de ondergelopen landerijen
veel eenden, hoofdzakelijk Smienten, Wilde eenden, Bergeenden en ook een groep Pijlstaarten die op karakteristieke wijze
al grondelend met hun puntige staart boven water hun voedsel opscharrelden. Torenvalken zochten in de omgeving naar
prooi en in de verte zat een enkele Buizerd. Overal verspreid zaten Grote zilverreigers, wat trouwens voor de hele tocht
gold. We zagen deze soort veel meer dan de Blauwe reiger.

-

Oostpolder:

-

Hunzedal:

Bij de petgaten aan de Osdijk zagen we achterin enkele nesten van Aalscholvers; sommige van deze vogels
waren aan het baltsen. Prachtig de witte kop en dijvlek te zien. Op de (onverharde)weg streek enkele malen een groep
Putters neer om meteen weer op te vliegen. Bram slaagde er toch in daar een foto van te maken. Aan de overkant stond
een heel vreemde Grauwe gans die gepaard was met een „normale” Grauwe gans. Verderop langs de weg naar het haventje
van Noordlaren zagen we nog zo‟n koppel. Ik heb navraag gedaan wat voor hybride dit betreft maar nog geen antwoord
gehad. Enkele heel lichte buizerden lieten zich zien. Op ondergelopen land konden we vanuit de auto een groep Krakeenden
goed bekijken. Ook hier in de polder grote groepen Brandganzen met Kolganzen; enigszins apart stonden groepjes Grauwe
ganzen. In de petgaten zaten Canadese ganzen die luid van hun aanwezigheid blijk gaven. Trouwens overal om ons heen
hoorden we ganzen roepen; een apart sfeertje in de regen. Op het moment dat we de Oostpolder zouden verlaten zagen
we nog groepen Kieviten. Achteraf gezien hadden we daar nog wat langer naar moeten kijken omdat Willem later meldde
dat hij – vanuit zijn auto - daartussen mogelijk een groep Grutto‟s meende te zien. We zullen er nu niet meer achter
komen of dit inderdaad zo was of dat het toch Wulpen waren die hier al weer een tijdje worden waargenomen.
Aan de zuidoever van het Zuidlaardermeer Futen; ook baltsgedrag.
Op enkele Buizerden en Torenvalken na teleurstellend weinig roofvogels. Ook de verwachte grote groepen
Toendrarietganzen lieten zich niet zien. Gelukkig troffen we aan de Zwetdijk een groep van deze voor het gebied zo
karakteristieke ganzen aan en ook nog redelijk dicht bij de weg. Zo konden we ze mooi bekijken en ook fotograferen.
Daar zat ook een gemengde groep Storm- en Kokmeeuwen. In de buurt van Spijkerboor voor dit gebied weer ongekend
grote groepen Brand- en Kolganzen.
Ook nu weer beleefden we weer een leuke excursie. Ook als de omstandigheden wat tegen zitten kun je nog steeds van de
natuur genieten; ook hoef je niet altijd spectaculaire dingen te zien.
Sieds

Brandganzen – Oostpolder -- foto Sieds

Op het gemaal in de Onnerpolder
foto’s Sieds

Twee koppels van een “vreemde” Grauwe Gans
en een “normale” Grauwe gans
Oostpolder
foto boven Bram
foto onder Sieds

groepje Putters – Oostpolder – foto Bram

Canadese ganzen
en Kolganzen
Oostpolder

Knobbelzwanen
Hunzedal
foto’s Sieds

Brandganzen -- Onnerpolder
Foto’s Ep

Toendrarietganzen – Hunzedal
Normaal zie je ze op bouwland; hier op grasland, maar
bouwland vlak in de buurt.

Toendrarietganzen – Hunzedal – foto Sieds

foto Sieds

Bij “de Bulten”

foto Bram

