Kwelder Linthorst-Homanpolder -- foto Sieds

beeldverslag excursie noordwestelijke kuststrook Groningen
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route (de Kustweg verviel; konden we met de auto niet bereiken)

--

samenstelling:Sieds Rienks

GEBIED:

N.W.-Groningen

DATUM: 14 maart 2020

0rganisatie en verslag: Sieds
Foto’s: Hielke, Ep en Sieds

TIJD:
WEER:

Deelnemers:
Leo Stockmann, Sieds Rienks, Anna de Graaff, Ep de
Boer, John Meeder, Nanny van Dijk en Hielke Kamps.
Aantal: 7

O9.00 – 16.00 uur
zonnig; matige ZO-wind,
temp max 8°C

Het voelt wat onwerkelijk aan met dit verslag te beginnen. Iedereen wordt dezer dagen overspoeld met informatie van een heel
andere orde. Dat betekent natuurlijk niet dat we onze ogen zouden moeten sluiten voor de leuke dingen die we met elkaar
beleven, zo ook onze excursie. Ook de natuur gaat gewoon zijn eigen gang.
Na bij het vertrekpunt nog even wat voorzorgsmaatregelen te hebben besproken i.v.m. het virusgevaar, gingen we bij goed weer
welgemoed op stap: het weer was prachtig: zon en niet al te harde wind. Dat is wel eens anders geweest op onze
winterexcursies.
We startten de excursie ten noorden van Warffum en reden via de Noordpolderweg richting Westernieland. Onderweg misten we
de voedselveldjes die we op eerdere excursies wel zagen, dus geen groepjes geelgorzen, groenlingen e.d. Wel zagen we in de
verte in een boompje een rietgors die we dank zij een foto van Hieke met zijn supertelezoom als zodanig konden determineren.
Even later kwam dit toestel ook van pas bij de determinatie een klein vogeltje in het struikgewas naast de weg. Dit bleek een
roodborsttapuit te zijn (zie foto’s in dit verslag). Daar zagen wij ook een groepje van ongeveer 10 reeën”. Zelfs op grote
afstand waren ze heel alert. Verder weinig vogels; het hield met een enkele aalscholver en ekster en groepjes grauwe ganzen,
spreeuwen en houtduiven wel op.

We parkeerden de auto’s langs de smalle weg bij gebouwtje van Rijkswaterstaat aan het eind van de Schaapweg (op de
bijbehorende parkeerplaats mochten we niet staan: “wegsleepregeling van kracht”).
Van daaruit liepen we langs de kwelderzijde van de dijk naar de Klutenplas. Onderweg vele veldleeuweriken (uitbundige zang) ,
graspiepers en witte kwikstaarten. Een vogelaar die uit de kwelder kwam aanlopen wees ons op een waterpieper. Voordat deze
wegvloog kreeg ik hen even heel goed in beeld: met name de opvallende witte oogstreep en zwarte poten (graspieper lichte, roze
achtige poten) vielen op. Dit onderscheidt hem o.m. van de graspieper. Later meenden we op de terugweg nog een paar keer een
waterpieper te zien; maar na al de foto’s van Hielke, Ep en mijzelf te hebben bekeken, bleken dit waarschijnlijk toch gewoon
graspiepers te zijn geweest (Leo opperde meteen al dat we misschien helemaal geen waterpiepers hadden gezien). Die vogelaar
had eerder deze morgen drie velduilen gezien! Dat genoegen viel ons helaas niet te beurt. Helemaal toevallig is deze waarneming
niet: de dijk aan de kwelderkant was geperforeerd met muizengaten. Blauwe kiekendief (♀) en buizerd werden wel enkele malen
waargenomen. Onder aan de dijk zat een groepje fraters.
Bij de Klutenplas zaten grote aantallen brandganzen. Volgens tellers waren dat er 5500. Ep en ik hoorden wel rotganzen, maar
die konden we niet tussen al die brandganzen ontdekken. Wel zaten er ongeveer 10 lepelaars roerloos op een rijtje. Ook zagen
we ongeveer 10 kluten die heel wat actiever waren. Verder veel bergeenden en ook wilde eenden, wintertalingen, krakeenden en
een steenloper.
Terug bij de auto’s een kleine pauze. Vervolgen een mooie rit via Pieterburen en Hornhuizen naar het Lauwersmeergebied. Helaas
bleek het niet mogelijk met de auto binnendoor langs de kustweg Lauweroog te bereiken. We kwamen bij het Jaap Deensgat uit.
Daar zat niet veel en dan ook nog ver weg; ook het tegenlicht bemoeilijkte de vogels goed te bekijken. Kieviten, scholeksters en
dichterbij graspiepers. Vanaf de bult naast het Roodkeelplasje was meer te zien. Alhoewel redelijk ver weg lieten een aantal
eenden zich door het goede licht prima bekijken: wintertaling, wilde eend, krakeend en slobeend waren present. Een buizerd
vloog over. Bij de Vlinderbalg enkele kuifeendjes en krakeenden. We reden nog even door naar het Nieuwe Robbengat waar
brilduikers waren gezien. We zagen inderdaad een paartje. Op de terugweg langs de Zoutkamperril stopten we nog even in de
hoop nog even een slechtvalk te ontdekken. Nee dus, maar wel een zanglijster en een oeverloper langs de kant van de weg. Boven
het veld baltsende kieviten.
Een prachtige, afwisselende excursie door het Groningerland!
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Sieds

Roodborsttapuit -- Noordpolder – foto’s Hielke

Graspieper --kwelder Linthorst Homanpolder -- foto Harm

langs de waddendijk – foto Ep

Overal muizenholletjes in de dijk (zie tekst) – foto Sieds

Fraters langs kwelderdijk -- foto boven Sieds
foto rechtsonder Harm

overvliegende Brandganzen -- foto Hielke

grote groepen Brandganzen bij de Klutenplas – foto’s Sieds

Bergeenden en Brandganzen -- foto's Sieds

Er is van alles te zien -- foto's Sieds

Lepelaars en Kluut -- foto Hielke

opvliegende Kluten -- foto Sieds

Kijkend naar graspiepers en een (vermeende) waterpieper – foto Sieds

foto Hielke

foto Ep

Overvliegende Brandganzen -- foto Ep

Slobeenden, Krakeenden en Wintertalingen: prachtig uitgekleurd -- Roodkeelplasje -- foto Sieds

Krakeend (♂) – foto Hielke

Kuifeenden (Vlinderbalg) -- foto Hielke

overvliegende Buizerd -- Roodkeelplasje -- foto Ep

Vanaf het nieuwe uitkijkplatform bij de Vlinderbalg – foto’s Sieds

Nieuwe Robbengat

Brilduiker (♂) foto Hielke

foto Sieds

