Verslag excursie Dollard
vwg Eelde/P'wolde
op
Zaterdag 17 oktober 2015

samenstelling: Sieds Rienks

---

foto’s vogelkijkhutten Breebaart en Nieuw-Statenzijl: Nanny

GEBIED:

Dollard
Organisatie/leiding: Sieds

DATUM: 17 okt 2015

TIJD:
WEER:

O9.00 – 17.00 uur
Aanvankelijk mist, later
bewolkt; bijna geen wind
max 10 °C

Deelnemers:
Willem Zandt,, Sieds Rienks; Leo Stockmann, Nanny van
Dijk, John Meeder, Theo Bouwman en Martin Hols

Na met mist aangekomen te zijn op het parkeerplaatsje bij de Reidhoeve - het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap - bij de Breebaartpolder ,
klaarde het gelukkig spoedig op. Twee roodborsten zongen en op de akker achter de parkeerplaats zat een groep brandganzen. Op de wandeling door
de polder naar de zeedijk zagen we veel kluten, tureluurs, een enkele zwarte ruiter, aalscholvers, een overvliegende lepelaar; grote zilverreigers en langs
de rietzoom wintertalingen. In de plas aan de overkant een groep tafeleenden. Er vloog een nijlgans langs met aan een poot een voorwerp; het leek net
of hij een prooi meedroeg. Langs het pad enkele onbestemde zangvogeltjes; een enkele konden we als graspieper bestempelen door het geluid. Ook
zaten er koolmezen en in de bomen wat verder weg enkele kramsvogels. Op het platform op de dijk waar ’s zomers een uitkijkscherm staat zagen we in
een geul een zeehond en op de zandbanken in de verte nog meer. Verder daar heel weinig te zien. Vanuit de vogelkijkhut ook bonte strandlopers en
watersnippen. Hier zagen we naast wintertalingen veel smienten, twee slobeenden en wat wilde eenden. Het viel op dat al die eenden nog verre van
uitgekleurd waren. . Ook 3 grutto’s . Langs de dijk enkele torenvalken. Martin zag vanuit de auto bij de stekelbaarsjestrap een ijsvogel.
Bij de doorgang tussen de Johannes Kerkhovenpolder en de Carel Coenraadpolder zagen we heel mooi een mannetje sperwer zitten. Langs de zeedijk
daar zagen we drie grote zilverreigers, een “dansende” groep van ongeveer 50 putters en op een hek een slechtvalk. In een bietenveld naast de zeedijk
een grote groep brandganzen met een groepje grauwe ganzen. In de polders opvallend veel buizerden in allerlei kleurvarianten.
Vanaf de dijk bij het Ambonnezenbosje verspreid over de kwelder enorme aantallen brandganzen. In de verte in de sloot langs de sloot aan de
buitenkant van de dijk een groepje zwarte ruiters druk voedselzoekend.
Op weg naar Nieuw Statenzijl nog steeds heel veel buizerden. In de slenk vlak bij de sluis zwom eem zeehond. Op de sluis een witte kwikstaart.Langs het
vlonderpad naar de vogelkijkhut de “Kiekkaaste” hoorden en zagen we boven het riet zo nu en dan groepjes baardmannetjes, helaas te ver weg om ze
goed te kunnen bekijken. Heel anders was dat toen we terugliepen. De meesten van ons hebben die prachtige vogeltjes van heel dichtbij een mooi
kunnen bekijken. Vanuit de hut zagen enkele van ons een bruine kiekendief (juv.)
Tenslotte beëindigden we de excursie in de galerie “Groninger Kroon” met een kop koffie/thee. Ondanks de wat grijze weersomstandigheden toch een
heel leuke excursie.

vogelkijkhut
Breebaart

watersnip
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“discussie”vogels:
Zwarte ruiter (winterkleed) met Kieviten – let op de dunne naaldvormige snavel en rode poten. De lichte oogsteep is duidelijk te zien.
Wintertaling -- zichtbaar: het roomwitte driehoekje bij de staart. – foto’s Sieds

Kluten – foto Sieds
Bij een eerdere gelegenheid gemaakt onder gelijke omstandigheden (net als de foto van de Zwarte ruiter hierboven).

Op de dijk bij Nieuw Statenzijl – foto’s Sieds en Nanny

Bij de Kiekkaaste – foto’s Sieds en Nanny

Kijken naar de Baardmannetjes – foto Sieds

