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Aanschouwt (en respecteert) de vogelen des

hemels.

Verslag van de 7e Big bike & bus bird day; 22

april 2000

De teams

Team 1. Tanja en Aaldrik

De helft van dit team werd een halve dag ge-

plaagd door hoofdpijn, waardoor de fietstocht

door het Gorecht door de eenzame partner
moest worden volbracht. Deze had echter de

veldtelefoon mee, waarmee de waargenomen

geluiden stante pede konden worden doorgeseind
naar de teamgenoot thuis om op die manier toch

enigszins aan de spelregels tegemoet te komen.

Deze zeggen (nog) niets over het gebruik van

telecommunicatiemiddelen.

Later kon het team op volle sterkte weer worden

gespot in de Lauwersmeer, te voet van Zout-

kamp naar Lauwersoog. Leuke waarnemingen
van dit team: Zwarte Specht, Boomvalk, Glans-

kop (Noordlaarderbos!) en de Gierzwaluw boven

woonplaats Winsum als laatste waarneming voor

het vertrek naar de pizzeria.

Team 2. Alco en Peter

Altijd goed voor een nieuwe vondst. Ditmaal de

omgekeerde klassieker; starten (in een stacara-

van) in het Lauwersmeergebied en daarna naar

het Gorecht. Deze benadering leverde waame-

mingen op van Houtsnip en Beflijster,
maar in de Lauwersmeer bleek het lastig
om uilen te vinden. Ze hadden daarente-

gen wel als enigen de Fluiter. Een on-

voorzien probleem was dat de bus naar

Groningen maar eenmaal per twee uur

rijdt, zodat de Gorechttijd wat krap werd.

Team 3. Dick, Erik en Eva

Het zou een rustig dagje worden volgens
de eerste berichten. Lekker op het dooie

akkertje en in de Lauwersmeer een dagje

fietsvogelen en maar zien waar het schip
zou stranden. Het vertrek was dan ook

pas gepland om half zes, in Eenrum, een

zeer origineel startpunt. Het pakte anders

uit omdat de eerste twee niet hadden

gerekend op het steeds grotere enthousias-

me waarmee Eva zich in de strijd wierp.
Het resultaat was dan ook verbluffend als

je weet dat dit team het zonder de bosge-
bieden van het Gorecht of Sellingen heeft

gedaan: 115 soorten! Specialiteiten van dit

team: Strandplevier.

Team 4. Gert, Hans en Heico

Het Sellingen-team. Start in Ter Apel.
Deze streek van bossen, vloeivelden,

akkers, heide, vennen en een herschapen

riviertje herbergt een aantal gebiedseigen
soorten die elders in de provincie ontbre-

ken of schaars zijn, zoals de Glanskop,

Boomleeuwerik, Houtsnip en Geelgors en

die dit team een goede uitgangspositie

geven voor een uitstekend resultaat mits

er verder die dag nog flinke afstanden

worden afgelegd. Want zonder de Wad-

denkust kom je er niet. Zo togen de heren

per bus naar Winschoten en van daaruit

per buurfiets via de Tjamme naar Nieuwe

Statenzijl. Dit team zat goed in de spech-
ten, drie soorten maar liefst. Speciale

vermelding verdienen de volgende waar-

nemingen: Tafeleend (tegenwoordig moei-

lijk te vinden), Kruisbek, Vuurgoudhaan,
een paartje Geoorde Futen, Frater en een

vroege Grauwe Vliegenvanger met nest-

materiaal. Verbazend was het ontbreken

op de lijst van soorten als Graspieper,

Visdief, Kokmeeuw, Gaai en Heggenmus

(voortaan toch maar een echte checklist

gebruiken misschien?) waardoor het

eindresultaat vrijwel gelijk zou zijn ge-

weest met dat van....

Respicite volatilia caeli. Dit is het credo van de

alternatieve Big Day, zeker sinds er vorig jaar
een wisselprijs beschikbaar is gesteld (een door

Hans Vasse ontworpen perenhouten ei) met

daarop deze slogan. Zonder respect is elke inter-

actie met levende wezens (en hun leefgebieden)
immers perspectiefloos.

De Big Day is een dag van grote gekte. De hele

dag en een deel van de nacht staan je zintuigen

wijd open voor levenstekens van vogels. Het

minste levensteken is genoeg, mits de soort kan

worden gedetermineerd en twee van de deelne-

mende partners het eens zijn over die determina-

tie. Zo luidt een van de spelregels. Verder mag

er geen gebruik worden gemaakt van de auto en

moeten alle waarnemingen gedaan worden bin-

nen de Groningse provinciegrenzen, binnen de

periode van 0 uur tot 20 uur, wanneer de teams

zich verzamelen in een eettablissement. Kortom,
een boeiende uitdaging. Zes teams gaven zich

op. Hier volgen in kort bestek hun verslagen.
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Team 5. Hans en Kees

Zij reden vanuit startpunt Zuidhom via Niekerk

en Nuis door het Westerkwartier, onder meer

voor de bosvogels van het Coendersbos en ‘s

middags door de Lauwersmeer. Alles per fiets.

In de loop der jaren heeft dit team zich sterk

ontwikkeld en slaagt er jaarlijks in in elk geval

het eigen resultaat van de vorige keer (maar nu

ook dat van andere teams) te overtreffen. Naar

eigen zeggen heeft vooral een betere kennis van

de geluiden en de zang daartoe bijgedragen. En

je zult maar tegen een boerderij aanlopen met

zowel Kerkuil als Steenuil!

Team 6. Willem en Wim

Dit team volgde een formule die al jaren uitste-

kend voldoet. In stilte en duisternis starten in de

Gorechtbossen, oeverlanden Zuidlaardermeer

meepikken, opnieuw de bossen in, lopend en per

fiets, en dan vooral de oren open. Osdijk-meer-

tjes. Na een korte theepauze thuis, dagbagage

mee, langs een uitgekiende route (Appèlbergen,

van Swinderenlaan, Oosterpolder Haren, Hoom-

sedijk) naar een bushalte met (bewaakte) fietsen-

stalling. Dan de bus naar camping Lauwersoog

en per buurfiets de Lauwersmeer rond, rekening
houdend met hoogwater. Langzamerhand is het

met deze aanpak wel zo, dat je weet waar en

wanneer je ongeveer wat kunt verwachten, maar

het spannende is steeds weer of dat zich daar en

dan ook voordoet. En er zijn altijd verrassingen

zoals de slapende Kleine Zwaan in de Lauwers-

meer, de drie vroege Gierzwaluwen boven de

stad. Met enige hulp van buitenaf konden ook

ten slotte Kuifleeuwerik (een paartje) en Buidel-

mees worden afgevinkt.

Samenvattend

Alle teams eindigden met een totaal van drie

cijfers. Het groepstotaal was dit jaar 157, het

hoogste tot nu toe.

Opvallend was dat alle teams een droomsoort als

Geoorde Fuut hadden en niemand meer een

Koperwiek.
Het weer was zacht, er woei een zwakke zuid-

oosten wind, af en toe viel milde regen. Deze

omstandigheden maakten dat de vogelactiviteit,
ook de zang, de hele dag, weliswaar op een

lager pitje, doorging. Hitte of veel wind zijn

doorgaans negatieve factoren.

Lijst met de teamnummers achter elke

soort

Op de volgende bladzijde staat de soorten-

lijst met de teamnummers vermeld.

Interessant omdat op die manier de ver-

schilmakende en beslissende soorten eruit

springen, hoewel dat niet altijd een garan-

tie is voor een hoge score. Daarvoor is

ook een grote mate van ‘geluk’ met de

gewone soorten nodig, die anders tot

schaamsoort verworden; én een goede ge-

bieds- en geluidenkennis. Geluid is de

sleutel!

Datum volgend jaar: 12 mei 2001

Wim Woudman

Alleen team twee miste de Kemphaan.

foto archief GG
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Fuut 123456

Roodhalsfuut 26

Dodaars 46

Geoorde Fuut 123456

Aalscholver 1 23456

Blauwe Reiger 123456

Lepelaar 235

Knobbelzwaan 123456

Kleine Zwaan 26

Kolgans 1356

Grauwe Gans 123456

Canadese Gans 1346

Brandgans 123456

Rotgans 2346

Bergeend 23456

Smient 1 23456

Krakeend 123456

Wintertaling 12356

Zomertaling 12356

Wilde Eend 123456

Pijlstaart 123456

Slobeend 123456

Kuifeend 123456

Tafeleend 4

Eidereend 12356

Brilduiker 1 2356

Middelste Zaagbek 2356

Bruine Kiekendief 123456

Blauwe Kiekendief 4

Grauwe Kiekendief 5

Havik 12356

Sperwer 235

Buizerd 1 23456

Torenvalk 1 23456

Boomvalk 1

Waterhoen 1 23456

Meerkoet 1 23456

Scholekster 123456

Kluut 123456

Kleine Plevier 236

Bontbekplevier 23456

Strandplevier 3

Goudplevier 23

Zilverplevier 236

Kievit 123456

Kleine Strandloper 3

Bonte Strandloper 23456

Kemphaan 1 3456

Watersnip 123456

Houtsnip 24

Grutto 123456

Rosse Grutto 34

Regenwulp 256

Wulp 23456

Tureluur 123456

Zwarte Ruiter 123456

Groenpootruiter 1 23456

Willemderuiter 1236

Oeverloper 2356

Witgat 23

Bosruiter 246

Steenloper 2356

Dwergmeeuw 1356

Kokmeeuw 1 2356

Stormmeeuw 12356

Zilvermeeuw 123456

Kleine mantelm. 12356

Grote mantelm. 1256

Visdief 12356

Noordse Stern 36

Zwarte Stern 6

Holenduif 123456

Houtduif 123456

Turkse Tortel 123456

Koekoek 234

Kerkuil 5

Steenuil 5

Bosuil 46

Ransuil 346

Gierzwaluw 1 6

Groene Specht 4

Zwarte Specht 146

Grote Bonte Specht 23456

Kuifleeuwerik 6

Boomleeuwerik 4

Veldleeuwerik 123456

Oeverzwaluw 12356

Boerenzwaluw 123456

Huiszwaluw 1 2356

Boompieper 1 2456

Graspieper 1 2356

Gele Kwikstaart 123456

Noordse Gele Kwikstaart 26

Witte Kwikstaart 123456

Winterkoning 123456

Heggenmus 12356

Roodborst 123456

Nachtegaal 12356

Blauwborst 12346

Zwarte Roodstaart 1 23456

Gekr. Roodstaart 1 23456

Paapje 5

Roodborsttapuit 246

Tapuit 2356

Beflijster 25

Merel 123456

Kramsvogel 23456

Zanglijster 1 23456

Grote Lijster 123456

Sprinkhaanzanger 12356

Rietzanger 1 23456

Kleine Karekiet 23

Braamsluiper 123456

Grasmus 23456

Zwartkop 123456

Fluiter 2

Tjiftjaf 1 23456

Fitis 123456

Goudhaan 123456

Vuurgoudhaan 4

Bonte Vliegenvanger 1 23456

Grauwe Vliegenvanger 4

Baardman 1 23456

Woudman 123456

Staartmees 123456

Glanskop 1

Matkop 2456

Kuifmees 24

Zwarte Mees 1 24

Pimpelmees 123456

Koolmees 1 23456

Boomklever 1456

Boomkruiper 123456

Buidelmees 1 6

Gaai 12356

Ekster 123456

Kauw 123456

Roek 123456

Zwarte Kraai 123456

Spreeuw 123456

Huismus 1 23456

Ringmus 1 23456

Vink 123456

Keep 46

Groenling 123456

Putter 123456

Sijs 246

Kneu 23456

Frater 4

Barmsijs 256

Kruisbek 4

Goudvink 1246

Appelvink 26

Geelgors 4

Rietgors 1 23456

Fazant 1 23456

Nijlgans 2356

Stadsduif 1 346


