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Ad en Jaap waren voordat ze aankwamen bij het Jaap Deensgat nog even naar het
Zuidlaardermeer gereden. Daar hadden ze de porseleinhoen en de waterral , op nog geen twee
meter, goed kunnen observeren. Hun dag was al goed voordat die was begonnen.

In het Jaap Deensgat waren de lepelaars prachtig te zien. De reuzensterns waren aanwezig en
veel soorten eenden. Veel stellopers waren er niet te zien. De score bleef steken op een rosse
grutto, kleine plevier, watersnip en bosruiter.
Aan de overkant van de plas foerageerde de bruine kiekendief en de slechtvalk zat op een
paaltje.
Vervolgens zijn we verder gereden en we hebben op iedere plek waar gestopt kon worden even
een blik geworpen op het water en de waterkant. Het waaide hard waardoor we bijna geen
kleine zangvogeltjes hebben gezien en gehoord.

Bij de haven hebben we alle opslagterreintjes bekeken en dat leverde nog een zwarte roodstaart
op.
De peazemerlannen waren heel mooi. Daar komen de steltlopers als het hoog water wordt. Je
kunt vanaf de dijk goed op de plasjes kijken. Persoonlijk vond ik de regenwulpen daar het
hoogtepunt.

Een boer vanuit de buurt kwam ook nog even kijken omdat er zoveel mensen op de dijk stonden.
Toen wij vertelden dat we gewoon een dagje op stap waren en er volgens ons alleen de gewone
soorten zaten zei hij dat hij het wel had kunnen weten. Wanneer er echt iets bijzonders is te zien
scheuren de auto’s langs zijn huis en moet hij de hond binnen houden. Wij hadden te netjes
gereden.

Als laatste kwamen we aan bij de Ezumakeeg waar veel vogelaars stonden. Daar zat nog een
zomertaling en een Temmincks Strandloper Helaas voor mij geen stelkluten. Natuurlijk de
volgende dag wel weer. Helaas.

We hebben 69 soorten gezien. De een wel een of twee meer of minder dan de ander.
Marina Stap

