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Verslag ganzenexcursie Friesland

13 februari 1983

In het motel,waar we van een lekkere kop koffie genoten,vertelde Cor

de Groot ons het een en ander over de te volgen route,welke ganzen"

we konden verwachten en hoe deze zijn te onderscheiden.

Eerst naar Vegelinsoord,waar we een dode Knobbelzwaan (draadslacht-
offer) vonden en enkele Roeken en een Buizerd waarnamen.

Verder naar Snikzwaag,waar we de eerste grote groep ganzen zagen:

+15000 Kolganzen,vermengd met zo'n 1000 Brandganzen.Een schitterend

gezicht,en bovendien vlak langs de weg.Door er voorzichtig met de

auto's naar toe te rijden werd voorkomen dat ze werden opgejaagd.
Ze zaten in grote groepen tot ver in het weiland.De tocht ging verder

over Akkrum,waar we even het weggetje naar Lekkerterp inreden,hier

zagen we tussen 7 Knobbelzwanen 1 Zwarte zwaan en bij een boerderij

nog 400 Spreeuwen.Om de Deelen van alle kanten te bekijken namen we

ook de weg ten zuiden om Oldeboorn heen.In de omgeving van de Deelen

zagen we:3 Buizerds, (waarbij één zeer licht ex.),2 Watersnippen,44

Kleine Zwanen (op telescoopafstand).Leuke waarnemingen waren een

jagend Smelleken,1 Sperwer en 1 zitende Buizerd.Dit gaf aanleiding
tot interessante discussies over de verschillen tussen deze soorten

(zeer leerzaam).
Een vrij grote plas herbergde vele soorten eenden,zoals +650 Smienten

"in 't zitje" en op de vleugels (het gefluit was niet van de lucht),
enkele Nonnetjes,Krakeenden,Tafeleenden en Wintertalingen,Futen en

op 't ijs +20 Grauwe ganzen.

Onderweg naar Lemmer zagen we bij St.Nicolaasga nog een groep van

+10000 Kolganzen en tussen Doniaga en Follega nog eens +20000 Kol-

ganzen waartussen ook Brand-en Grauwe ganzen.Hier werden we erop

attent gemaakt,dat er ook Holenduiven rondvlogen,bovendien nog

2 Buizerds,waarvan één op prooi,terwijl twee kraaien als Aasgieren
zaten te wachten op de restjes.Voor Lemmer nog 45 Knobbelzwanen

(6 juvenielen) en +100 Kleine zwanen,samen met 8 Knobbelzwanen.

Langs de IJsselmeerFust over Nijemirdum en door het Gaasterland-

waar we weinig bijzonders gezien hebben- naar het Zwin (bij de

Fluessen) waar we op een doodlopend weggetje aan de oostkant kleine

vogeltjes zagenjdit waren +50 Graspiepers en 1 Roodborst.

Hierna zagen we onze eerste Torenvalk en een 9 Blauwe kiekendief.

Bij Trophorne draaiden we een boerenerf op,Cor vroeg de boer of we

hier even mochten kijken en dat leverde ons uitzicht op zo'n 18000

Kolganzen met daartussen +200 Brandganzen en +10 Rietganzen. Ook in

deze hoek zagen we 2 Buizêrden en 1 Torenvalk72 Bonte kraaien,en een

bol van 400 Spreeuwen.
We reden verder over Hommerts,Heeg en Oudega.Dit leverde de volgende

waarnemingen op:+30 Kleine rietganzen, 2 opvliegende Wulpen en vlak

naast de weg in een boom 1 ? Rietgors.Hier hield het officiële deel

van de excursie op en ging het huiswaarts over Makkum.Hier zagen we

Wij vertokken met zeven wagens vanaf de jeugdherberg Jan Gijzen, met
de belofte van een mooie dag voor ons. Het vroor licht en het was

practisch onbewolkt.

Langs de Afsluitdijk zagen we o.a. 100-den Kuifeenden, 10-tallen

Tafeleenden, Meerkoeten, 1 Grote mantelmeeuw, 2 Aalscholvers en 3 Roeken.

Verder tussen de Afsluitdijk en het motel ”Postillon” bij Heereveen

zagen we al enkele overvliegende groepen ganzen, en afgaand op het

-gebrek aan- geluid waren dit w.s. Rietganzen, tevens vlogen er ±30

Kieviten over.
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nog de slaaptrek van hele vluchten Kol-en Brandganzen en ook nog
zo*n 1000 ex. op het land.Verder zagen we hier 8 Blauwe reigers
schaatsend naast het industrieterrein van Makkum.

We hebben verschrikkelijk geboft met het weer,de organisatie was,

zoals gewoonlijk,prima verzorgd.Bedankt CorlWim Sipma haalde een

paar natte voeten en uw schrijvers bedanken hun chauffeur de heer

Kluiters (ondanks zijn pogingen ons onderweg te lozen).
In totaal werden 45 vogelsoorten waargenomen.Leuke soorten en grote
aantallen waren; +90000 Kolganzen,+3000 Brandganzen,+10 Rietganzen,
+30 Kleine rietganzen,+20 Grauwe ganzen,+6 Nonnetjes7+650 Smienten,

+150 Kleine zwanen,11 5uizerden,1 ¥ Blauwe kiekendief71 Smelleken.

John Weijers

Rolf de Vries

VAN DE COMMISSIE VELDWERK

Rectificatie

In tegenstelling tot eerdere mededelingen blijft Trini Heidweiller
de SOVON-winter en trektellingen behartigen. Deze duurt tot eind 1983.

Pieter Dhont zal echter de nieuwe SOVON-onderzoeken gaan coördineren.

De inventarisatieformulieren van het SVN aangaande de inventarisatie

van Snor,Grote karekiet,Sprinkhaanrietzanger,Roerdomp en Bruine

kiekendief kunnen opgevraagd worden bij Pieter Dhont.

Voor vragen,aanmeldingen en opmerkingen kunt U zich richten tot

Pieter Dhont,Rijnlaan 105 te H'stede tel.023-292358.
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