Excursieverslag Schiermonnikoog 13-4-2013
Op Zaterdag 13 april 2013 kwamen 7 KNNV-ers om ruim 09.00 te Lauwersoog aan voor hun
excursie naar Schiermonnikoog. Op het haventerrein zagen we op een meter vóór ons een
prachtig Goudhaantje. Bij de sluizen zwommen enkele Grote Zaagbekken, waaronder zgn.
boterbuiken, de mannetjes.
Om 10.30 begonnen we aan onze fietstocht over het eiland. Het was goed weer, maar de
wind was nogal koud en krachtig: nog steeds geen lente.
Op het wad bij de pier (het was hoog water) zaten o.a. Bergeend, Rotgans, Pijlstaart,
Krakeend, Wulp, Scholekster, Tureluur, Steenloper en Bonte Strandloper. Binnendijks in het
weiland graasde een grote groep Brandganzen, ook vlogen hier Kramsvogels en
Koperwieken. Op de kwelder waren veel graspiepers, meerdere Veldleeuweriken en, op een
paal, een adulte Slechtvalk die om zich heen keek en zich poetste.
Op weg naar het Kobbeduin, in de slenk, foerageerden 2 Zwarte Ruiters, beide nog in
winterkleed.
Vanaf het baken op de Kobbeduinen zagen we uit over de kwelder waar een gemengde
broedkolonie is van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. Hierboven vlogen enkele
Bruine Kiekendieven (man), die de woede opwekten van de meeuwen. Ook in deze buurt
vloog een Lepelaar, die vermoedelijk weldra óók op deze kwelder zal gaan broeden.
In de duinen was nog niet veel vogelleven. We pauzeerden even in de Marlijn voor koffie en
liepen kort over het strand, maar Drieteenstrandlopers waren er niet.
Toen ging het verder naar de Westerplas. In het gebied bij de plas zagen we 3 Zwarte
Roodstaarten, die kennelijk nog op trek waren. Vanuit de hut hadden we een prachtig
uitzicht: Tafeleenden, die het elders niet zo goed meer doen, waren hier nog vrij veel. Ook de
Brilduiker (nog niet weggetrokken) liet zich bewonderen, evenals de Dodaars. Een Havik in
jeugdkleed vloog laag over het water, te snel voor een mooie waarneming; de Bruine
Kiekendief liet zich hier wel weer goed zien.
Op de terugweg naar de veerboot fietsten we over de dijkvoet, aan de wadkant, wat nog een
Tapuit en een Oeverpieper opleverde èn een grote groep Goudplevieren die op het nu
drooggevallen wad rustten.
Al met al een mooie dag met op het eiland 61 soorten, plus nog 2 bij de haven van
Lauwersoog.

De complete lijst :
gezien op het eiland : Kokmeeuw, Eidereend, Bergeend, Pijlstaart, Kauw, Rotgans,
Scholekster, Wilde Eend, Wulp, Zilvermeeuw, Tureluur, Brandgans, Bonte Strandloper,
Graspieper, Steenloper, Krakeend, Koperwiek, Spreeuw, Kramsvogel, Slechtvalk, Kievit,
Witte Kwikstaart, Veldleeuwerik, Lepelaar, Winterkoning, Houtduif, Vink, Merel, Zwarte
Ruiter, Grauwe Gans, Grutto, Fazant, Buizerd, Koolmees, Kleine Mantelmeeuw, Bruine
Kiekendief, Meerkoet, Roodborst, Slobeend, Groenling, Tjiftjaf, Wintertaling, Blauwe Reiger,
Ekster, Pimpelmees, Putter, Zanglijster, Zwarte Roodstaart, Tafeleend, Fuut, Aalscholver,
Kuifeend, Waterhoen, Brilduiker, Dodaars, Heggemus, Tapuit, Goudplevier, Oeverpieper,
Havik, Zwarte Kraai.
Gezien bij de haven L'oog : Goudhaantje, Grote Zaagbek.
Meindert.

