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Of kunnen jullie er alleen maar mooie plaatjes
van maken?

Tijdens het lopen over de pier blijkt de

zee wel vogels te bevatten, maar je moet

ze zoeken. Aan de voet van het haven-

hoofd foerageren Bonte Strandlopers en

een Paarse Strandloper. Niet iedereen van

de groep is snel genoeg om de vogels
allemaal te zien. Emo is erg tevreden

over het hoge aantal telescopen en hier-

door zien we ook veel vogels. Helaas (ik
had dus geen scoop) blijkt een aantal,
zoals een vrouwtje Zwarte Zee-eend, zich

aan de overkant van de havenmonding te

bevinden. Wel zien we vlakbij een man-

telmeeuw een zeester opeten. Ook zien

we hier de eerste van de vele zeehonden

deze dag.
Na nog wat eenden (Eider, Wintertaling)
en een Paarse Strandloper wordt besloten

om bij wat plassen in de buurt van de

Eemscentrale te gaan kijken. Hier wordt

gestopt om koffie te gaan drinken.

Tijdens de koffie wordt de lijst met waar-

genomen soorten langer. Uit de rij berken

langs de weg komen nog wat kleine soor-

ten zoals Zanglijster, Pimpelmees, Kool-

mees en Koperwiek en op het wad zitten

Brilduiker en Tafeleend. Over een dijk
wordt langs de plassen bij de centrale

gelopen. Verschillende soorten zingen in

het riet, zoals Roodbotst, Rietgors, Me-

rel, en Baardmannetje. We zien ook een

Torenvalk. Het typische ‘community

flying’ van het Baardmannetje doet zich

helaas niet voor. Omdat ik achterin de

groep verzeil mis ik de meeste soorten.

De in het water zittende Geelpootmeeuw

ontsnapt echter niet aan mijn aandacht.

Later blijkt dat deze soort niet in dit ver-

slag genoemd mag worden. Ik neem aan

omdat het beestje geen gele poten had.

Wel blijkt het gebied een bolwerk te zijn
voor muskusratten. In de plassen hebben

de muskusratten heel veel nesten ge-

bouwd. Verder over de dijken lopend zien

we nog Groenlingen in een zwabberend

troepje vliegen. Niet verwacht maar toch

gekregen zijn de waarnemingen van de

Tjiftjaf!! De eerste werd gespot aan het

Zaterdag 12 Januari 2000 vond de excursie naar

de Eemshaven plaats. De reis erheen was niet

veelbelovend. Donkere wolken volgden ons naar

deze uithoek van Nederland. De haven zelf was

een verrassing, het bleek er de afgelopen jaren

behoorlijk veranderd te zijn. Door de aanleg van

een buitendijkse werf was het uitzicht totaal

anders geworden. Onze excursieleider Emo

Klunder wachtte bij de 2 jaar oude, verlengde

dijk die voor deze (al weer gecancelde?) buiten-

dijkse werf aangelegd was. Het was erg rustig

en de enige vogels die we tijdens het wachten

zagen en hoorden waren een Waterpieper en een

honderdtal Brandganzen.

We reden de dijk op en in de bocht bij een

pomphuisje stopten we om bij de pier te gaan

kijken. Er riep een Wulp toen we met verrekij-
kers en telescopen behangen het hek over klom-

men dat de schapen tegen moet houden. Er

kwam meteen al iemand om hulp vragen. Of we

een touw hadden of iets dergelijks. Toen meer-

dere mensen ‘nee’ schudden zei hij, kijkend naar

onze scopen en toestellen: ‘Of kunnen jullie er

soms alleen maar mooie plaatjes van

maken?’. Een schaap was in het wad

beland en moest weer op het droge gehol-

pen worden. Gelukkig bleek één van ons

wel te kunnen helpen.
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begin van de watertjes. Later bleek ook aan de

dijk een Tjiftjaf te zitten. Enorm vroeg dus en

het is de vraag of deze twee ooit weggetrokken

zijn. Tijdens het lopen werd de soortenlijst uitge-
breid met Holenduif, Watertal (gehoord)en
Grauwe Gans.

Tijdens het lopen komen we bij een toren waar-

op een plateau is aangebracht. Het is even zoe-

ken, maar met de telescopen lukt het wel om de

Slechtvalk in de kijker te krijgen. Echt prettig

kijken is het echter niet. Op deze tweede plek
wordt de soortenlijst nog uitgebreid met Winter-

koning, Blauwe Reiger en Blauwe Kiekendief.

Op het wad zitten niet zoveel vogels. In elk

geval nog deze: Wulp, Kluut, Tureluur, Tafe-

leend en Bergeend. Veel aandacht wordt besteed

aan het zoeken naar de Noordse Kauw tussen

alle andere Kauwen. Lang niet iedereen kan de

soort vinden op de parkeerplaats en in een

groepje is het verschil lang niet altijd duidelijk

wanneer niet bekend is waarop gelet moet wor-

den. Uiteindelijk heeft toch nog iedereen de

Noordse Kauw (die een witte halsband heeft)

kunnen zien.

Nu deze vogeltrekpost geen nieuwe soorten meer

verstrekt werd opgetrokken naar de haven, op

jacht naar de Kuifaalscholver. Hoewel zwaar

bewolkt was het weer tot nu toe meegevallen.

Dat was nu wel over. Het begon nu al redelijk te

regenen. Bij de pier zagen we al de nodige fuut-

achtigen zitten. In de kijker was het nu mogelijk

om Futen, Kuifduiker, Dodaars en Roodhalsfu-

ten te zien. De hele familie was dus bijna com-

pleet. Niet alleen deze soorten waren goed verte-

genwoordigd, ook zeehonden waren nu met een

gezin aanwezig. Tegelijkertijd konden wel vijf

waargenomen worden en eentje was erg nieuws-

gierig. Hij waagde zich vlak bij de dijk en kon

zo goed bekeken worden.

Daarna verder naar de pier aan de zeekant voor

de Kuifaalscholver. Bij de grote hijskranen in de

haven vloog nog een Slechtvalk langs en in het

water voor de hijskraan zat een grote vogel die

door de kenners natuurlijk meteen herkend werd

als Parelduiker. Doordat het weer nu echt tegen-

zat heb ik hier niet zo van genoten. Hier werd

ook nog een Grote Zaagbek gezien en een moge-

lijke Kuifaalscholver. We zagen de aalscholver

‘mooi’ duiken. Eerst een sprongetje omhoog en

dan pas het water in. Na afloop van de dag had

nog lang niet iedereen genoeg van de excursie:

in de stad Groningen waren Pestvogels gezien.

Zoektocht naar Pestvogels

Na Eemshaven ging vrijwel de hele groep

op zoek naar de Pestvogels die in de

Onnemaheerd konden zitten. Hoewel veel

ogen allerlei bosjes met bessen afzochten

op zoek naar Pestvogels en alle oren

gespitst waren op hun geluid was de

zoektocht tevergeefs. Na wat rondbellen

bleek de soort ’s ochtends nog wel waar-

genomen te zijn maar ’s middags tijdens
onze aanwezigheid niet.

Hiermee kwam een einde aan een dag vol

met waarnemingen maar (helaas) zonder

toetje met Pestvogels.

Andre Hospers

Ahospers@dds.nl

Pestvogels konden helaas niet weerge

vonden worden. foto archief GG


