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Ganzenweekend

Pieter Thomas

Na een heerlijke uitgebreide warme maaltijd en een gezellige
avond bij de open haard in "De Brandgans" in Dokkumer Nieuwe

Zijlen, was het bedtijd.

Het ontbijt waar de "kenners" zich 's avonds al op verheugden
smaakte uitstekend. Hierna gingen we richting Anjum om onder

andere Dwergganzen te ontdekken, die hier al enige tijd zouden

moeten zitten. Het is een fascinerend schouwspel om duizenden

ganzen over te zien en horen komen.

Bij verschillende groepen ganzen werd gestopt om een "andere"

gans eruit te vissen. Dat laatste lukte bij een zeer grote
groep Brandganzen in de "Ganzenpolder" naast Ezumazijl, waar

een Roodhalsgans direct opviel en door bijna iedereen (jammer
Leny!) gezien werd. Naast deze Roodhalsgans bevond zich ook

een Canadese Gans behorend tot een kleine ondersoort. Na een

half uur genoten te hebben zagen we in dezelfde polder een

Slechtvalk zitten die het hazepad koos toen we stopten.

Het afgelopen ganzenweekend dat op 19 en 20 november 1994 werd

gehouden was een groot succes voor alle 18 deelnemers, die in

twee gehuurde busjes comfortabel werden vervoerd. Op de eerste

ochtend leek het druilerige miezerweer roet in het eten te

gooien, maar dit werd al snel vergeten toen we bij Piaam een

blauwe fase Sneeuwgans ontdekten die tussen foeragerende Kol-

en Brandganzen door zijn witte kop goed opviel. Na een bezoek

aan de vogelkijkhut, waar weinig te ontdekken viel, kwamen we

na enige minuten een rare eend tegen, die tussen een paar

Kuifeenden voor een hoop verwarring zorgde. Na vele mogelijke
soorten zoals Marmereend, Krooneend en Zwarte Zeeëend kwam het

verlossende woord van Karel die met behulp van een watervogel-

gids de eend voor Zilvereend kon uitschelden. De vogel kon

echter niet wild zijn, want komt in Midden- en Zuid-Amerika

voor. Hier zagen we ook de eerste grote groepen Goudplevieren

en Kemphanen en enkele Zwarte Ruiters.

Vanuit de vogelkijkhut bij Wirus waren leukere soorten te

zien, zoals een Lepelaar, Bonte Kraaien, Bruine Kiekendieven

en twee door het water lopende Reeën. Onder Sneek eindelijk

zeer grote hoeveelheden Kleine Rietganzen en Brandganzen. nog

veel interessanter werd het toen ook nog een Sneeuwgans werd

ontdekt.
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Na de koffie "met punt" in Lauwersoog gingen we richting Vlin-

derbalg, waar twee flamingo's foerageerden. Volgens deskundi-

gen ging het om één Europese Flamingo en één Chileense Flamin-

go. Hier waren verder ook twee Kleine Zwanen, diverse Brildui-

kers, Smienten en Dodaars te zien.

Bij het Jaap Deensgat aangekomen werden we verrast door twee

Slechtvalken die jagend op elkaar en op enkele groepen Smien-

ten en Kieviten voor een adembenemend schouwspel zorgden. Het

feest was helemaal compleet toen een witte plastic zak begon

te lopen en als Grote Zilverreiger gedetermineerd kon worden.

Twee achtergebleven dames hadden geluk toen een Roerdomp over

de busjes heen vloog (goed zo Leny!).
De laatste stop bij Zoutkamp leverde 350 Kleine Zwanen op die

tussen enkele honderden Kol- en Grauwe Ganzen foerageerden.

Als u na het lezen van dit verslag spijt heeft gekregen dat u

niet bent meegegaan, noteer dan alvast november 1995. Dan is

het volgende ganzenweekend!


