Dagexcursie Schiermonnikoog, zaterdag 16 mei 2015.
Deelnemers: Meindert Swart, Ada van Binsbergen, Saakje Borger Kuperus, Frank van den Haak en Siemen
Rienstra.
Weer: ’s ochtend motregen later opklarend met zonnige perioden. Temperatuur 13 0C. Straffe zuidwesten wind
die in de loop van de dag naar het noordwesten draait en aantrekt.
’s Ochtends om acht uur vertrekken we vanaf het parkeerterrein achter de Lawei. Onderweg stapt Saakje nog bij
ons in de auto voor de afvaart naar Schiermonnikoog. Aangekomen op het eiland huren de meeste deelnemers
een fiets, Siemen had eigen fiets meegenomen. Helaas is de start van de excursie niet wat we in gedachten
hadden, het waait behoorlijk hard, is vrij koud met zo nu en dan ook nog motregen. Toch, op de fiets naar het
baken bij Kobbeduinen. Onderweg in de luwte van struikjes noteren we al vrij snel het eerste tiental vogel
waarnemingen. Het is hoog water dus steltlopers zijn weinig aanwezig
op het wad. Bij Kobbeduinen lopen we rondje om het baken. In de
bosschages is de schitterende zang van de bosrietzanger hoorbaar waar
we minuten lang van genieten. Door de motregen is er over de kwelder
weinig spectaculairs waarneembaar. Dus maar op naar de koffie bij
badpaviljoen “De Marlijn”.
Als we weer buiten komen lijkt het waarachtig droger te worden. We
lopen eerst even over het strand naar de zee en zien o.a. enkele drieteenstrandlopertjes en meeuwen. Bij deze
ADHD voortsnellende vogeltje waren mooie exemplaren in broedkleed maar ook nog
vogeltjes met de winterjas aan. Prachtig een zilvermeeuw die vlak voor ons een dode
zeester verorbert zich weinig aantrekkend van de aanwezige mensen.
Weer op de fiets gaat het nu richting de bunker. Doordat het steeds droger en zonniger
wordt laten steeds meer zangvogeltjes zich horen. Ook de roofvogels verlaten hun
schuilplaats op zoek naar voedsel. We gaan weer verder door het bos richting het dorp,
de waarnemingslijst wordt steeds langer. Het dorp voorbij fietsend komen we in de
duinen aan de westkant van het eiland. Als we bij een weideveld langs de
Westerburenweg aan de westkant van het dorp zijn bloeien hier een behoorlijk aantal
brede orchideeën die mooie foto objecten worden, ook omdat het nu zonniger is.
Observeren in de vogelkijkhut aan de Westerplas is geen pretje door de harde koude
wind. Op de plas zijn dan ook alleen wat eenden en ganzen zichtbaar. Wel mooi is het
dat er een paartje bruine kiekendief rondzweeft. We kunnen mooi het verschil tussen
man en vrouw waarnemen. In de bosje naar de vogelkijkhut horen we weer de mooie
zang van de bosrietzanger.
Langs de waddenkust zien we dat het water nog laag staat waardoor de steltlopers nauwelijks waarneembaar
zijn. Op naar het dorp om wat “stads” vogels aan de waarnemingslijst toe te voegen en de inwendige mens te
versterken. Als we rond een uur of zes weer bij de oude aanlegsteiger,
nu jachthaven, aankomen is het water al wat gestegen. Met de twee
meegebrachte telescopen krijgen we een mooi decor met vele
steltlopers in beeld. Door de deskundigheid van Meindert worden we
bijgespijkerd in de kennis van de verschillen in
waarnemingskenmerken van de vogeltjes die steeds dichterbij komen,
vluchtend voor het water.
Als we 19:30 uur weer aan boord van de veerboot stappen zijn we een
beetje moe van de hele dag buiten maar zeer voldaan dat deze dag
ondanks het druilige begin met zon is geëindigd. Onze waarnemingslijst is uitgegroeid tot 70 soorten vogels.
Siemen.

Waarnemingen in genoteerd volgorde van fietsrondje
1.
Steenloper – Arenaria interpres
2.
Tureluur – Tringa totanus
3.
Bergeend – Tadorna tadorna
4.
Brandgans – Branta leucopsis
5.
Rotgans – Branta bernicla
6.
Waterhoen – Gallinula chloropus
7.
Meerkoet – Fulica atra
8.
Scholekster – Haematopus ostralegus
9.
Krakeend – Mareca strepera
10.
Wilde eend – Anas platyrhynchos
11.
Spreeuw – Sturnus vulgaris
12.
Zilvermeeuw – Larus argentatus
13.
Kokmeeuw – Larus ridibundus
14.
Boerenzwaluw – Hirundo rastica
15.
Gierzwaluw – Apus apus
16.
Fitis – Phylloscopus trochillus
17.
Graspieper – Anthus pratensis
18.
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
19.
Kievit - Vanellus vanellus
20.
Veldleeuwerik – Alauda arvensis
21.
Zwarte kraai – Corvus corone
22.
Kauw – Corvus monedula
23.
Knobbelzwaan – Cygnus olor
24.
Lepelaar – Platalea leucorodia
25.
Kleine mantelmeeuw – Larus graellsii
26.
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
27.
Blauwe reiger – Ardea cinerea
28.
Zanglijster – Turdus philomelos
29.
Wulp – Numenius arquata
30.
Fazant – Phasianus colchicus
31.
Tuinfluiter – Sylvia borin
32.
Kneu – Carduelis cannabina
33.
Vink – Fringilla coelebs
34.
Watersnip – Gallinago gallinago
35.
Houtduif - Columba palumbus
36.
Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
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Tapuit – Oenanthe oenanthe
Witte kwikstaart – Motacilla alba
Kleine zilverreiger – Egretta garzetta
Slobeend – Anas clypeata
Grote zilverreiger – Casmerodius albus
Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
Rietgors – Emberiza schoeniclus
Grauwe gans – Anser anser
Drieteenstrandloper – Calidris alba
Groenling – Chloris chloris
Grasmus – Sylvia communis
Braamsluiper – Sylvia curruca
Buizerd – Buteo buteo
Oeverzwaluw – Riparia riparia
Huiszwaluw – Delichon urbica
Merel – Turdus merula
Bruine kiekendief – Circus aeruginosus
Koekoek – Cuculus canorus
Roodborst – Erithacus rubecula
Winterkoning – Troglodytes troglodytus
Kuifeend – Aythya fuligula
Zwartkop – Sylvia atricapilla
Ekster – Pica pica
Aalscholver – Phalacrocorax carbo
Koolmees – Parus major
Oeverloper – Actitis hypoleucos
Huismus – Passer domesticus
Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
Turkse tortel – Streptopelia decaocto
Bonte strandloper – Calidris alpina
Zilverplevier – Pluvialis squatarola
Groenpoot ruiter – Tringa nebularia
Rosse grutto – Limosa lapponica
Regenwulp – Numenius phaeopus

Totaal 70 soorten
Verder nog een haas, enkele konijnen en brede orchideeën - Dactylorhiza majalis subspecies - majalis gezien.

