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Verslagvan de excursie naar Ziud-West Friesland

De volgende groep ganzen zagen we tussen Spannenburg en

Woudsend, het betrof hier een groep van ca. 3000 exemplaren,

bestaande uit brandganzen, kolganzen en kleine rietganzen.

Na deze groep ganzen uitvoerig te hebben bekeken, vervolgden

we onze weg naar het Heegermeer.

Bij Tropshorne zagen we 4500 ganzen, waarvan 40% kleine riet-

gans, 25% brandgans en 5% kolgans.

Onze volgende "stop" was Oudega, alwaar wij de volgende waar-

nemingen deden: 60 kolganzen, 300 brandganzen en 29 kleine

zwanen waaronder 4 juvenielen.

Via Koudum reden we naar de Workumerwaard, hier zagen we zo'n

2000 goudplevieren en een gelijk aantal kieviten.

Ook zagen we hier nog wat watersnippen en een groep brand-

ganzen.

De reden dat we hier verder geen ganzen zagen was, dat er

drijvers in het veld liepen.
Ook hadden we hier een konfrontatie met een boze boer, zodat

we dit gebied weer spoedig hebben verlaten.

Het leek ons een goede gedachte om in Workum iets warms te

nuttigen, dus hebben we daar een kleine pauze voor uitge-

trokken .

Vanuit Workum vertrokken we naar Gaast, waar we een kijkje

over de dijk namen. Daar zagen we zo'n 1000 smienten en ver-

der nog wat slobeenden, wintertalingen, krakeenden, berg-
eenden en 2 kleine zwanen en ook nog een grote zaagbek ?.

Binnendijks zagen we 200 kolganzen, 25 grauwe ganzen, 8

brandganzen, koolmezen, kramsvogels, graspiepers, 1 buizerd

en nog een overvliegende ruigpootbuizerd.
Vanaf Gaast reden we naar Idsegahuizum. Hier zat een groep

ganzen bestaande uit: 200 brandganzen, 80 kolganzen, 1000

kleine rietganzen en 1 sneeuwgans (juv). Voorts bad hier een

torenvalk en zong er een winterkoninkje.
Via Piaam reden we naar de Afsluitdijk, onderweg zagen we

hier en daar in de dijksloot de gebruikelijke meerkoeten en

kuifeendjes plus nog één dodaars.

Langs de zuidelijke secundaire rijbaan van de Afsluitdijk
reden we naar Kornwerderzand.

Tijdens een "stop" zagen we langs de Friese kust minstens

5000 eenden waarvan 90% uit smienten bestond, verder vlogen
hier 2 blauwe kiekendieven en liepen er zo'n 1000 bonte

strandlopers.

In de binnenhaven van Kornwerderzand zagen we 15 dodaarzen,

50 kapmeeuwen, 1 nonnetje ?, 1 grote mantelmeeuw, enige
zilvermeeuwen.

En dë tweede verrassing van de dag, namelijk één grote

burgemeester in het eerste winterkleed. Ook verbleef 1

paartje grote zaagbekken. De buitenhaven leverde weinig op.

Blij en voldaan keerden wij weer terug naar Groningen.

B. Bulthuis

Op 19 november hadden zich op het Overwinningsplein 19 leden

verzameld, om onder leiding van Egge Boerma naar Zuid-West

Friesland te vertrekken om aldaar naar ganzen te gaan zoeken.

Tijdens de heenreis zagen we bij Beetsterzwaag al de eerste

kolganzen, enige honderden schat ik.
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Kleine burgemeester
,

1 ste.winter.Lauweresoog,30 dec.

1983. (foto H.J.Wight)

Grote burgemeester, 1 ste.

winter .IJmuiden,4 feb.1983

(foto / .B.v.d.Berg)

Vergelijk snavels!

Krekelzangen Midwolda,6 juni

1983. (foto A.B.v.d.Berg)


