Vogel excursies paasweekend 2011.
De beide algemene vogelexcursie in het paasweekend zijn onder voortreffelijke
weersomstandigheden gehouden, zonnig lenteweer, temperaturen tot boven de 200C en
weinig wind. Het was dan ook een lust om beide excursie bij te wonen.
Zaterdag 23 april zijn we samen met een delegatie van afdeling Leeuwarden om negen
uur van start gegaan vanaf het parkeerterrein van “café Bergsma” te Easterein. Met twaalf
personen bereikten we vlakbij de nieuwbouw van Wommels de eerste vogel kijkhut van
Skrok. Hier was het direct al raak met een groep baltsende kemphanen. Verder konden
we door de twee meegebrachte telescopen schitterend alle details van de weidevogels,
steltlopers en eenden aanschouwen.
Een uur later zijn we verhuisd naar de andere vogel kijkhut “Skrins”. Hier herhaalde het
feest zich gedeeltelijk met als toetje nog een gele kwikstaart. Alles bij elkaar hebben we
30 verschillende soorten genoteerd.
Voldaan zijn we rond het middaguur met de opgedane kennis huiswaarts gereden.
Zondagochtend moesten we iets vroeger opstaan voor het jaarlijkse bezoek aan de Jan
Durks polder, namelijk. zes uur. Er waren dan ook maar vijf personen aanwezig waarvan
er drie een telescoop bij zich hadden. Gezien we hier te maken hebben met een successie
landschap zijn er ook meer soorten waar te nemen. Het begon met de sprinkhaan zanger,
altijd weer lastige zang door de gelijkenis met de snor die we later ook nog gehoord
hebben. De koekoek bleek terug van zijn winterverblijf en verhief zijn stem meerdere
malen. Toen we eenmaal langs de woonarkjes richting de eerste vogel kijkhut liepen zat
links langs het pad een kokmeeuwen kolonie te broeden wat veel gekrijs en geschreeuw
oplevert. Als laatste hebben we de grote kijkhut aangedaan en zagen we wintertalingen en
een zomertalingen zwemmen zodat we mooi de verschillen konden waarnemen.
Alles bij elkaar 39 verschillende soorten, voor herhaling vatbaar.
Siemen Rienstra.

KNNV WEIDEVOGEL EXCURSIE NAAR SKROK & SKRINS.
samen met afdeling Leeuwarden.
Zaterdag 23 april 2011 09:00 – 11:30 uur.
Zonnig, 190C, wind NO 1bf.
12 personen aanwezig.
Aantal vogelsoorten bij Skrok:
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
Knobbelzwaan
Cygnus olor
Bergeend
Tadorna tadorna
Wilde eend
Anas platyrhynchos
Krakeend
Mareca strepera
Slobeend
Anas clypeata
Wintertaling
Anas crecca
Meerkoet
Fulica atra
Kluut
Recurvirostra avosetta
Kievit
Vanellus vanellus
Witgatje
Tringa ochropus
Oeverloper
Actitis hypoleucos
Tureluur
Tringa totanus
Zwarte ruiter
Tringa erythropus
Grutto
Limosa limosa
Kemphaan
Philomachus pugnax
Visdiefje
Sterna hirundo
Graspieper
Anthus pratensis
Witte kwikstaart
Motacilla alba
Tapuit (man & vrouw)
Oenanthe oenanthe
Bij Skrins komen daar nog bij:
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Grauwe gans
Anser anser
Nijlgans
Alopochen aegyptiacus
Scholekster
Haematopus ostralegus
Kleine plevier
Charadrius dubius
Kokmeeuw
Larus ridibundus
Kleine mantelmeeuw
Larus graellsii
Holenduif
Columba oenas
Gele kwikstaart
Motacilla flava
Koolmees
Paris major
Spreeuw
Sturnus vulgaris

KNNV VROEGE WEIDE- EN MOERASVOGELEXCURSIE NAAR DE JAN DURKSPOLDER.
Zondag 24 april 2011 06:30 – 09:30uur; Zonnig, 150C, wind NO 1bf.; 5 personen
Nederlandse naam
Aalscholver
Blauwe reiger
Lepelaar
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Zomertaling
Dodaars
Meerkoet
Kievit
Tureluur
Grutto
Visdiefje
Zwarte stern
Witte kwikstaart
Grauwe gans
Brandgans
Nijlgans
Scholekster
Kokmeeuw
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Rietgors
Koekoek
Tjiftjaf
Fitis
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Winterkoning
Vink
Merel
Kneu
Putter
Fazant
Grote bonte specht

Wetenschappelijke naam
Phalacrocorax carbo
Ardea cinera
Platalea leucorodia
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Mareca strepera
Anas clypeata
Anas crecca
Anas querquedula
Tachybaptus ruficollis
Fulica atra
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Limosa limosa
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Motacilla alba
Anser anser
Branta leucopsis
Alopochen aegyptiacus
Haematopus ostralegus
Larus ridibundus
Acrocephalus schoenobaenus
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Emberiza schoeniclus
Cuculus canorus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Fringilla coelebs
Turdus merula
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Phasianus colchicus
Dendrocopos major

