beeldverslag excursie Koningslaagte en Harsens
VWG-Eelde-Paterswolde
17 april 2019
samenstelling: Sieds Rienks

Waarnemingen:
GEBIED:

1.Koningslaagte en 2.Harsens

DATUM: 17 april 2019

Organisatie/leiding: Leo
foto’s en verslag: Sieds

TIJD:

Deelnemers:
Willem Zandt, René Dantuma, Leo Stockmann, Sieds
Rienks, Bernardine van Manen, Ger Brink en Roelof Maring.

WEER:

O9.00 – 13.00 uur
Stralend zonnig; matige Owind,
temp max 11-16°C

Aantal: 7

Hoewel de Koningslaagte redelijk dichtbij ligt waren de meesten van ons nog nooit in dit gebied geweest.
Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum zongen Vink en Koolmees. In het veld achter de stal zaten twee Grote lijsters.
Leo had ons veel weidevogels in het vooruitzicht gesteld; die verwachtingen werden absoluut niet beschaamd. Vanaf het moment
dat we het dijkje langs het plas-drasgebied van de Koningslaagte opgingen, dienden de eerste Grutto’s zich al aan. Verspreid
over het hele gebied zagen en hoorden we tientallen van deze soort. Waar vind je zoiets nog. Ook Kieviten, Tureluurs en – in
veel mindere mate – ook Scholeksters lieten zich niet onbetuigd. Prachtig al die lentegeluiden boven het veld! De grote groepen
Grutto’s op doortrek waar de Koningslaagte om bekend staat, waren er nu niet. Te laat alweer in het seizoen?
Enkele Buizerden en Torenvalken lieten zich zien en ook diverse eendvogels: Slobeenden, Wintertalingen, Krakeenden, Wilde
eenden, Kuifeenden, Bergeenden , Brandganzen, Grauwe ganzen, Canadese ganzen en Knobbelzwanen. Meerkoeten waren in
overvloed aanwezig net als Graspiepers (volgens Roelof werd wel heel veel wat we zagen bestempeld als “Graspieper”).
Opvallende afwezige was de Veldleeuwerik. Een Bontbekplevier scharrelde langs de oever. Boerenzwaluwen, zwarte kraaien,
Spreeuwen en Houtduiven vlogen langs.

Je kon zien dat het broedseizoen al in volle gang was: het “vlaggen” van Tureluurs en Grutto’s, de balts van Bergeenden en
Knobbelzwanen en agressief gedrag van Canadese ganzen en Meerkoeten.
Alles werkte mee om goed zicht op de vogels te krijgen: helder licht met zon in de rug, de hogere standplaats op de dijk gaf
een prachtig uitzicht op het omringende land; de langs de dijk groeiende meidoorns gaven een goede beschutting tegen de stevige
oostenwind.
Vervolgens reden we op voorstel van Leo naar een parkeerplaatsje bij de buurtschap Harsens, iets ten zuiden van Adorp. We
liepen vandaar zo’n 600 meter het veld in, een verrassend mooi weidelandschap doorsneden door brede en smalle waterlopen.
Géén afscheidingen van prikkeldraad e.d. Wat minder weidevogels dan in het vorige gebied, maar toch nog behoorlijke aantallen.
Dit bleek bijvoorbeeld toen een Bruine kiekendief langs vloog; alarm alom. Veel soorten die we in de Koningslaagte zagen waren
ook hier present met als “nieuwelingen” enkele putters, twee Kleine mantelmeeuwen en een Smient. Als bijzonder hoogtepunt van
deze excursie zagen we maar liefst twee Zwarte wouwen. Enkelen van ons zagen al een tijdje enkele buizerden zweven op de
thermiek. Door even goed te kijken zagen we bij een exemplaar dat de staart gevorkt was; ook uit andere kenmerken bleek dat
we hier met een Zwarte wouw van doen hadden. Even later werd ook een tweede exemplaar ontdekt. Het kon niet op!
Sieds

Bezoekerscentrum bij

1.Koningslaagte

Met dit weer kun je je geen betere waarnemingsplek wensen.

Knobbelzwaan met twee Canadese ganzen

Grutto en Wintertaling (♂)

Her en der liepen tureluurs voedsel te zoeken

Camera (?) bij broedende Scholekster; er stonden verscheidene van deze apparaten.

2. Harsens

Bescheiden windmolen bij boerderij.

keuterboerderijtje “Harsensbosch” midden in het eeuwenoude
cultuurlandschap van het Reitdiepgebied.

