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Verslagen

Big “Bike & Bus” Bird Day

14 mei is het zover, Johan en Gert van Klinken

vertrekken om 5.00 uur in Haren. Op de fiets

naar het Noordlaarderbos, de Onnerpolder, het

Glimmerbos en terug naar Haren. Een groot

aantal soorten staat dan al op de lijst maar er

moet nog meer gebeuren. Met de trein naar

Baflo en weer op de fiets richting Lauwers-

meer. Een kleine misrekening brengt hen op

andere ideeën. 20 kilometer pal tegen de harde

noordwestenwind in valt niet mee, dan maar

buitendijks naar de Eemshaven. Gejaagd door

de wind met rechts het groene gras van de dijk

en links Rotganzen, Rotganzen en nog eens

Rotganzen. Prachtig! Terug op de trein naar

Groningen en daar nog even de Putter aan de

lijst toevoegen; hij zit er altijd maar vandaag.,

helaas. Toch hebben ze nog 96 soorten waaron-

der onverwachts Kruisbekken.

Hans Beek en Kees Kugel hebben het anders

bekeken. Geen openbaar vervoer maar gewoon

fietsen. En niet in het holst van de nacht maar

een vertrek om 9.00 uur. Vanuit Zuidhom naar

Niekerk door een gebied met veel houtwallen

en oude weidegebieden. Boomvalken bekijken

bij het Van Starkenborgkanaal en door naar de

Lauwersmeer. Terug met de wind mee en met

78 soorten hebben ook zij een leuke vogeldag.

Hilde van de Veen en Alco van Klinken heb-

ben wellicht het meeste moeite met opstaan.

Zij zijn de avond te voren al naar Ter Apel

afgereisd en logeren temidden van eeuwenoude

bomen, romantisch in hotel het Boschhuis.

Toch lukt het hun om om 4.00 uur al op te

staan wat prompt een Bosuil oplevert. In de

buurt rondkijken, de vloeivelden onderzoeken

en terug in het Boschhuis staat het ontbijt al

klaar. Met de bus naar Winschoten en via de

Tjamme naar de haven van Delfzijl. Die blijkt

volkomen leeg. Pech! Dan maar terug naar

Groningen en op de Hoomse Dijk de lijst aan-

vullen met: Buidelmees, Nachtegaal, Regen-

wulp en Nijlgans. Met een totaal van 112 soor-

ten waaronder, Kluut, Bosuil, Wielewaal, Ge-

oorde Fuut en Dodaars genieten zij een bijzon-

dere dag.

Mamix Jonker en Wim Nap zijn vastbesloten

deze Big Day te winnen maar het lot beslist

anders. Na de eerste soorten "gescoord" te

hebben bij BI ij ham, de Gaast en de Wedder-

bergen gaan zij met de bus naar Groningen.

Vandaar met de bus van 12.20 uur naar de

Lauwersmeer. Deze bus gaat altijd, altijd...

maar niet op zondag. Goede raad is duur en zij

besluiten terug te gaan naar Blijham. Toch

blijkt hun lijst na telling maar liefst 95 soorten

op te leveren waaronder Duinpieper!, Dwerg-

meeuw, Waterral en Wespendief.

Johan de Jong en Anne Diephuis hebben een

trage start. Een kapotte fiets houdt hen een

uurtje op maar dapper gaan de twee vogelaars

door. In het Noordlaarderbos ontmoeten ze het

laatste team, te weten Wim Woudman, Jan

Allex de Roos en ondergetekende, het enige

team van drie man sterk. Beide teams volgen

ongeveer dezelfde strategie zodat hun paden

diverse keren kruisen. Het Noordlaarderbos, de

Appelbergen, de Onnerpolder, het Glimmerbos

is globaal hun route. Kuifmees en Malkop

laten het afweten maar Johan en Anne hebben

hun zaakjes goed voorbereid en hebben in

Groningen-zuid een reserve-Kuifmees achter de

hand. Wim, Jan Allex en Aart doen alvast de

Hoomse Dijk aan voor Buidelmees, Nachte-

gaal, Sprinkhaanzanger en Bosrietzanger. In de

bus naar het Lauwersmeer treffen zij elkaar

weer. Het aantal soorten ontloopt elkaar totnu-

toe niet zoveel maar Johan en Anne hebben

duidelijk schik over hun Kuifmees en ook de

Malkop hebben ze op de lijst. Bij de camping

Vraag: Hoe kom je te weten hoeveel verschil-

lende vogelsoorten zich op één dag in de pro-

vincie bevinden.

Antwoord: Je stuurt zes teams de provincie in

met de opdracht zoveel mogelijk soorten waar

te nemen en stelt hun na afloop een lekkere

pizza in het vooruitzicht.
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worden fietsen gehuurd en de teams gaan hun

eigen weg. Behalve tegen de klok is het ook

een strijd tegen de harde wind maar er is ge-

noeg te zien. Lepelaars, Kemphanen, Zwarte

Ruiters en... Het team van Wim ziet een Lepe-

laar overvliegen, maar dan zwart en met een

kromme snavel. Een Zwarte Ibis! De vogel

daalt. Zou het andere team hem ook gezien

hebben?

Johan en Anne kijken over een plasje. Er zit

niet veel. Ze kijken nog eens. Hé, een Lepelaar

maar dan zwart en met een kromme snavel.

Deze buit gaat hun neus niet voorbij.

In de bus terug treffen zij elkaar weer. Op-

nieuw worden de soorten geteld maar beide

teams zijn nu weinig mededeelzaam. In Gro-

ningen aangekomen worden de eigen fietsen

weer van stal(ling) gehaald en weg zijn ze

weer.

Om ongeveer 8.00 uur zitten de teams (zonder

Mamix en Wim) in de pizzeria. Met rode kop-

pen en dichtgeknepen ogen van het turen wordt

er honderduit verteld. Met elkaar zijn er maar

liefst 150 verschillende soorten waargenomen.

Wim, Jan Allex en Aart hebben het hoogste

aantal soorten, 122, op de voet gevolg door

Johan en Anne met - ook maar liefst - 120

soorten.

Winnen is leuk. Genieten van een dag actief

vogelen is nog leuker. Alle teams zijn het er

over eens; volgend jaar opnieuw een Big Day.

Aart van der Spoel

Alle tijdens de Big Day “gescoorde” soorten

Dodaars Bonte Strandloper Kramsvogel

Fuut Kemphaan Zanglijster

Geoorde Fuut Watersnip Grote Lijster

Aalscholver Grutto Sprinkhaanzanger

Blauwe Reiger Rosse Grutto Rietzanger

Zwarte Ibis Regenwulp Bosrietzanger

Lepelaar Wulp Kleine Karekiet

Knobbelzwaan Zwarte Ruiter Spotvogel

Kolgans Tureluur Braamsluiper
Grauwe Cans Groenpootruiter Grasmus

Nijlgans Bosruiter Tuinfluiter

Rotgans Oeverloper Zwartkop

Brandgans Steenloper Fluiter

Bergeend Dwergmeeuw Tjiftjaf

Smient Kokmeeuw Fitis

Krakeend Stormmeeuw Goudhaan

Wintertaling Kleine MantelmeeuwVuurgoudhaan

Wilde Eend Zilvermeeuw Grau weV I iegenvanger

Pijlstaart Grote Mantelmeeuw Bonte Vliegenvanger

Zomertaling Visdief Baardman

Slobeend Noordse Stern Staartmees

Tafeleend Holeduif Glanskop

Kuifeend Houtduif Matkop

Eidereend Turkse Tortel Kuifmees

Brilduiker Tortel Zwarte Mees

Middelste Zaagbek Rotsduif (Stadsduif) Pimpelmees

Wespendief Koekoek Koolmees

Bruine Kiekendief Bosuil Boomklever

Grauwe Kiekendief Ransuil Boomkruiper
Havik Gierzwaluw Buidelmees

Sperwer Grote Bonte Specht Wielewaal

Buizerd Kleine Bonte SpechtGaai

Torenvalk Veldleeuwerik Ekster

Smelleken Oeverzwaluw Kauw

Boomvalk Boerenzwaluw Roek

Patrijs Huiszwaluw Kraai

Fazant Duinpieper Spreeuw
Waterral Boompieper Huismus

Waterhoen Graspieper Ringmus
Meerkoet Gele Kwikstaart Vink

Scholekster Witte Kwikstaart Keep

Kluut Winterkoning Groenling

Kleine Plevier Heggemus Putter

Bontbekplevier Roodborst Kneu

Strandplevier Nachtegaal Barmsijs

Zilverplevier Zwarte Roodstaart Kruisbek

Kievit Gekraagde RoodstaartGoudvink

Kanoetstrandloper Paapje Appelvink

Krombekstrandloper Tapuit Geelgors

Paarse Strandloper Merel Rietgors


