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Foto cover: Kuifaalscholver broedend in de kolonie

Een kaartje van de Farne Islands, waarbij we een rondvaart rond vrijwel alle eilanden hebben gedaan. Inner
Farne is meerdere keren bezocht.

Algemeen
Het is een bijzondere reis die we in samenwerking met Vogelbescherming
Nederland hebben gemaakt! Bijzonder omdat we de dichtst bij Nederland gelegen grote
zeevogelkolonie hebben bezocht. En bijzonder omdat de vogels zijn geholpen door mee te gaan met
deze reis. Een deel van de opbrengst is namelijk afgedragen aan Vogelbescherming Nederland en
gebruikt voor beschermingsdoeleinden.

Foto: De vuurtoren van Farne Islands op de kliffen, omringd door de zeevogel kolonie.
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Reisschema
Dag 1 – 27 mei
IJmuiden – Newcastle
We verzamelen op deze zon overgoten dag om 15:00 uur in IJmuiden. De groep is al snel compleet
voor het deel wat vanuit Nederland vertrekt, want twee deelnemers zijn al in Engeland en sluiten zich
morgen bij ons aan. De reisleider heeft al een bus, dus de bagage kan achterin en iedereen kan
instappen. Even inchecken en door de douane en we zijn op de boot. We nemen onze bagage weer
mee naar de tweepersoons hutten. Als iedereen is geïnstalleerd, treffen we elkaar bij het sky-dek,
waar een jongedame met gitaar ons muzikaal vergezeld.
Rond 17:15 varen we af richting open zee. Leuk om met dit mooie weer te zien hoe de stranden druk
in gebruik zijn als we het havenhoofd uitvaren. Ook noteren we gekscherend de eerste soorten van de
reis, namelijk broedende kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen op de diverse gebouwen in de
haven. Rond 18 uur gaan we aan tafel in het restaurant Little Italy, waar we genieten van verse
steenoven gebakken pizza’s.
Sommige van de deelnemers zoeken op het grote water nog naar walvissen, dolfijnen en zeevogels.
Ondanks dat het ’s avonds op het dek al snel afkoelde, zijn nog wel diverse Jan-van-Genten, Noordse
stormvogels en meeuwen gezien. Walvissen helaas niet…

Foto: Een Noordse stormvogel in de vlucht

Dag 2 – 28 mei
Newcastle – Farne Islands
Een ieder geniet naar eigen behoefte het ontbijt, waarna enkele elkaar treffen op het achterdek. Hier
zien de vroeg aanwezige een aantal Jan-van-Genten jagen achter de boot. Ook komen af en toe
kleine mantelmeeuwen, drieteenmeeuwen en zelfs een enkele papegaaiduiker voorbij…
We hangen wat op de boot rond tot 9 uur, dan kunnen we naar de auto. Onfortuinlijk is dat meerderen
bij het passeren van de vrachtauto’s om tot de auto te komen, smeer hebben opgelopen aan de
spullen. We proberen alles schoon te maken, maar dat valt nog niet mee. Als we van de boot
afkunnen en door de douane zijn, treffen we zoals besproken, de twee andere deelnemers bij het
busstation van de ferry terminal. Als ook hun zijn ingestapt is de groep van acht compleet en zetten
we koers richting het hotel in Belford. Na een uurtje rijden komen we aan bij de Purdy Lodge om even
elf uur. Onderweg zien we al rijdend soorten als roek, buizerd, ekster, kraai en diverse dode patrijzen
en fazanten. Bij het hotel kunnen we ons desgewenst omkleden en de bagage achterlaten. De kamers
zijn nog niet gereed, maar fijn dat we even de spullen kunnen achterlaten. Ook kunnen een lunch
gebruiken en pinnen bij het naastgelegen garagepand. Om 12.20 rijden we richting de eerste Farne
Island excursie. Het is echter erg druk (zondag, mooi weer en rond de middag) in de haven van
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Seahouses. Waardoor we moeten zoeken naar een parkeerplaats. De groep gaat zich alvast
aanmelden voor de excursie, als de reisleider een oplossing zoekt. Uiteindelijk kunnen parkeren én
een parkeerkaart kunnen regelen én op tijd bij de groep kunnen voegen bij de boot… Pff!
Al snel varen we het haventje uit, waar we de eerste eidereenden al tegen komen. Er zijn zowel
mannetjes als vrouwtjes, sommige met jongen. Het duurt daarna niet lang voordat we de eerste
zeevogels zien; zeekoeten, papegaaiduikers, Noordse stormvogels, aalscholvers, drieteenmeeuwen,
van alles drijft op het water en scheert door de lucht. Naar mate we de eilanden naderen worden de
aantallen steeds groter. De groep geniet zichtbaar.
We varen via Inner Farne naar Staple Island om noordelijk te gaan naar Wamses en Longstone (de
buitenste cluster eilanden). De schipper vaart ons langs slapende grijze zeehonden (ook wel
Atlantische zeehond genoemd, tussen de 3000-5000 op de eilanden) en langs kliffen vol zeevogels.
Vele, vele duizenden roepende, vliegende, broedende, stinkende, vissende en vechtende vogels! De
camera’s klikken en hoofden gaan van links naar rechts. Wat een overdaad!

Foto: Kliffen met vele duizenden zeevogels.

Op Inner Farne krijgen we een kleine anderhalf uur de tijd om rond te lopen voordat onze boot terug
zal gaan. Onderling maken we de afspraak dat ieder mag gaan waar die wil, zolang je maar op tijd
terug bent. Als mensen bij de reisleider willen blijven is dat uiteraard ook gezellig en kan er nog wat
gewezen, uitgelegd en toegelicht worden. We worden meteen begroet door de grote kolonie Noordse
sterns, waarbij de nesten (nou ja, kuiltje met eitjes) soms op het pad liggen. De petjes komen meteen
goed van pas, want de sterns verdedigen hun nest stevig door de passanten op het hoofd te pikken.
En dat gaat er niet kinderachtig aan toe! Op het midden van het eiland zijn vooral broedende Noordse
sterns, een kolonie grote sterns en visdieven, kokmeeuwen en holen van de vele papegaaiduikers te
vinden. Aan de randen zie je de zeekoeten (ook diverse brilzeekoeten), alken, noordse stormvogels,
kuifaalscholvers (met jongen), papegaaiduikers en eidereenden (met jongen). Van de verschillende
vogels zijn diverse stadia van broed te merken. Sommige vliegen met nestmateriaal, sommige met
voer en sommige hebben al flinke jongen. Er zijn zowel kleine jongen gezien als wat groter, zoals van
de aalscholvers en kuifaalscholvers. Iedereen van de groep vermaakt zich op zijn/haar eigen manier
met maken van foto’s en observeren.
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Foto: Een aantal papegaaiduikers verzameld aan de rand van de kliffen en hun broedveld

Om half vier gaat onze boot retour, samen met vele andere bezoekers. De boot zit goed vol, wat wel
een wat massaal gevoel geeft. Het overtochtje duurt niet lang en we zijn al snel bij het haventje terug.
We gaan onderweg naar het hotel, met nog een korte stop bij het meertje net buiten Seahouses. Dat
levert onder andere nog dodaars, knobbelzwaan, oeverzwaluw en graspieper op. Dan langs het grote
kasteel van Bamburgh naar het hotel, waar we rond vijven aankomen.
Een uurtje later komen we opgefrist en wel weer bij elkaar aan tafel. We genieten van volle borden
met curry, lamsbout en ‘fish and chips’ en praten wat na over de mooie papegaaiduikers, die toch wel
het hoogst op het lijstje stonden. Bij het invullen van de soortenlijst merken we dat we toch al een
soort of veertig hebben gescoord bij elkaar. Dan richting de kamers, morgen staat ons een mooie dag
met een lange excursie te wachten.
Dag 3 – 29 mei
Farne Islands (Inner Farne)
Het is om 7:30 aantreden aan de ontbijttafel, want om 9:30 vertrekt de boot van de eerste excursie. Na
het ontbijt vertrekken we vol verwachting. Na het parkeren van de bus wordt ons echter verteld dat de
eerste excursie niet door gaat. Het National Trust heeft besloten Staple Island vandaag dicht te laten
ivm de voorspelling van regen. We hebben dus de tijd tot 11:30 om nader in te vullen. Na een kort
overleg gaan we nog even kijken bij het plasje net ten noorden van Seahouses. Gisteren leverde dit
ook leuks op, dus we zijn benieuwd. We zien en horen daar onder andere graspieper, roodborsttapuit,
dodaars, krakeend, slobeend en oeverzwaluw. Vervolgens lopen we de duinen door en gaan nog
even richting strand. Daar zien we nog steenloper, blauwe reiger, bontbekplevier en rouwkwikstaart.

Foto: Een
rouwkwikstaart
foeragerend op
het strand
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Leuk om tussen de rotsen en het strand naar de eilanden te kijken. Tussen de duinen klauterend terug
naar de auto zien we nog een groepje kneuen.
Vervolgens parkeren we wederom de auto in het haventje en gaan nog even kijken in Seahouses. We
snuffelen rond en halen wat souvenirs, om vervolgens nog in een koffie huisje wat te drinken.
Dan gaat toch echt de excursie beginnen, met een minder volle boot dan gisteren en een rustiger zee.
We zijn nog maar een paar minuten onderweg als de dekmaat roept dat er ‘bottlenose dolphins’ te
zien zijn. En inderdaad, we zien een stuk of zes tuimelaars voor de boeg van de boot nabij. De
schipper stuurt zo, dat we de dolfijnen goed kunnen zien. Ze zwemmen dan weer links en dan weer
rechts, en bij diverse boten. De dekmaat helpt zelf een oudere vrouw in de boot om ze te kunnen zien.
Wat een leuke extra!!! Iedereen kan ze goed zien, omdat ze aan alle kanten en zowel dichtbij als
verder weg zijn.

Foto: De tuimelaars laten zich goed zien aan alle boten! Wat een leuke extra!

Na een paar minuten zien we ze niet meer en varen we door. We gaan eerst naar Inner farne en
bekijken de eilanden van diverse kanten. De schipper neemt de tijd om iedereen rustig te laten kijken
en komt erg dichtbij, mede omdat de zee rustig is. De beleving is dus anders dan gisteren. We zien de
grijze zeehonden luieren en varen langs diverse kliffen met vogels. Ook zijn er veel vogels op het
water rond de boot te zien, als papegaaiduikers, zeekoeten, eidereenden, kuifaalscholvers en alken.
Als we ook de buitenste eilanden rustig hebben bekeken is het tijd voor onze eiland uitstap, Inner
Farne. Het is weliswaar het zelfde eiland als gisteren, maar nu hebben we drie uur de tijd om rond te
lopen en te kijken.
De groep gaat gretig aan wal en geniet weer van de vrijheid om zelf te ontdekken. Het eiland is klein
en overzichtelijk en het aantal soorten is te overzien. Heerlijk om dus alles op eigen tempo te bekijken.
De papegaaiduikers zijn weer druk in de weer met aanslepen van zandspiering en het ontwijken van
de hebberige kokmeeuwen. Ze duiken dan met volle bek hun nesthol in, met een groep kokmeeuwen
erachteraan. Het is minder druk op het eiland en het lijkt alsof de vogels zich nog beter laten zien dan
gisteren. Ook de kuifaalscholvers (naast het pad), noordse sterns (hun nest wederom stevig
verdedigend tegen dat menselijke verstoren), zeekoeten, drieteenmeeuwen, alken en noordse
stormvogels zijn weer van de partij met bekvechten, voeren, rusten en foerageren.
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Foto: Een Noordse stern
maakt duidelijk dat
doorlopen gewenst is.

Af en toe vliegt er een zilver-, kleine mantel- of grote mantelmeeuw over om te kijken of er iets te
halen valt. De rangers houden in de gaten of de mensen niet teveel verstoren of zich buiten de paden
begeven.
Gedurende het verblijf op het eiland vallen enkel spetters, maar verder is het droog. We hebben dus
geluk met het weer en genieten wederom volop! Om 16:15 worden we opgehaald en gaan we richting
de haven. Moe en voldaan rijden we terug naar het hotel.
Na een goed uur om op te frissen en uit te rusten gaan we aan tafel. We praten nog na over de mooie
foto’s, vele vogels en natuurlijk de tuimelaars!
Het diner smaakt weer prima, met typische Engelse toetjes na als apple crumble en hot chocolade
pudding… De soorten lijst telt na verwerken van vandaag een kleine zestig soorten.

Foto: Een plaatje waar veel bezoekers van de Farne Islands voor komen: een papegaaiduiker met zandspiering
in de bek!
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Dag 4 – 30 mei
Farne Islands (Holy island) - Newcastle
Wederom om half acht weer aan het ontbijt, waar we van ontbijtgranen, toast, ‘bacon and egg’s’ en
zelfs van poched egg genieten. We worden rustig wakker met flinke koppen thee en koffie. Rond kwart
over negen is iedereen uitgecheckt en zijn we vertrek klaar. We rijden een kwartiertje noordelijk, en
stoppen dan nog even bij het begin van de weg naar Holy Island (Lindisfarne). Holy Island is alleen
met de auto te bereiken bij laag water, omdat bij hoog water de toegangsweg anderhalve meter onder
water komt. De weg is nog niet geheel droog (wisten we door de getijdentabel), dus kijken we eerst
langs de rand. Mooi is aan de vegetatie te zien hoe vaak en hoe lang het onder water staat. Het
midden van het wad is kaal zand/ slik, aan de randen neemt de vegetatie toe.

Foto: Het wad bij Holy Island valt droog bij eb. Rechts de weg die nu begaanbaar is met op de achtergrond Holy
Island.

We zien onder andere graspieper, veldleeuwerik, bergeend, kokmeeuw, grote stern, zilvermeeuw en
scholeksters. Ook laat een rietzanger zich goed bekijken en een grasmus speelt verstoppertje in een
boom. We rijden een stukje op, tot een verbreding van de weg bij het slik. Dit levert mooie
landschapsfoto’s op (mede door het schitterende weer), maar weinig extra vogels. Dan richting het
eiland zelf, waar we parkeren bij de grote parkeerplaats buiten het dorp. De reisleider heeft een
wandelroute uit gestippeld van vijf kilometer, we gaan kijken of dat haalbaar is. We vertrekken naar
het dorp, waar één persoon op een terrasje blijft genieten van het zonnetje. De rest loopt door het
dorp, richting het klooster. We bekijken vluchtig de ruïne met begraafplaats en lopen richting de
zuidelijke deel van de haven. Hier kunnen we goed over de wadden heen kijken en zien nog
aalscholvers en heel veel grijze zeehonden op een zandbank. Het landschap is schitterend en er zijn
veel bloemen zichtbaar, onder andere Engels gras en blaassilene.
We lopen om het haventje heen, wat nu met laag water een verzameling boten op het droge is. In het
haventje zien we nog wel een vijftien kleine strandlopers foerageren. Tussen de stenen en het gras
zien we nog graspiepers en rouwkwikstaarten.
We komen aan bij de voet van het kasteel, welke helaas geheel is ingepakt ter renovatie. We
pauzeren even en komen tot de conclusie dat we al een uur aan het rondkijken zijn. De wandelroute is
daarmee niet haalbaar, waarmee we gewoon het plan aanpassen. We lopen op het gemakje terug en
drinken nog even koffie in het dorp.
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Foto: Holy Island; wadden, kustlijn, ruines, bloemen en mooi weer.

Dan rijden we een kleine anderhalf uur richting het zuiden, tussen de bloeiende gele gaspeldoorn
struiken, weides met schapen en heggen er omheen en diverse landhuizen door. We komen keurig op
tijd aan bij de boot om in te checken. Als we de hutten betrekken hebben en onze bagage hebben
geïnstalleerd, varen we uit en zien we Engeland steeds kleiner worden. We genieten nog even van
het lekkere zonnetje op het achterdek en zien op zee nog zeekoeten, enkele papegaaiduikers,
drieteenmeeuw, een stormmeeuw, een noordse stormvogel en veel zilvermeeuwen.
’s Avonds eten we met de hele groep in Little Italy, aan één tafel voor acht. Dit vraagt wat geduld en
inspanning van de obers, maar het lukt. Er wordt weer lekker gegeten, veel gelachen en gezellig nagetafeld.
Dag 5 – 31 mei
IJmuiden
Om acht uur ontbijten we gezamenlijk in het scheepsrestaurant. Sommige hebben dan al buiten
vogels gekeken, sommige gaan daarna nog kort naar het dek. Er werden nog diverse soorten gezien
als Jan-van-Genten, Noordse stormvogels, kleine mantelmeeuwen en natuurlijk zilvermeeuwen.
Het duurt even voordat we de boot af mogen, waarna we afscheid nemen en een ieder huiswaarts
gaat.
Tot slot
Voor veel deelnemers was dit een eerste kennismaking met een vogelreis en voor sommige zelf een
eerste kennismaking met het ‘vogelen’. De kolonies met zeevogels hebben zich hier prima voor laten
lenen. Het gedrag is voor de voeten en het aantal soorten is beperkt. Maar ook voor de geoefende
vogelaar is een dergelijke en omvangrijke kolonie een hele belevenis. De vele vogels, het geluid, de
lucht, het zijn heel wat mooie dingen om naar te kijken! Het weer (wel bewolkt, maar gelukkig
overwegend droog), het fijne hotel, prima auto en de gezellige groep maakte het een leuke trip! De
show is natuurlijk gestolen door de papegaaiduiker, hoe kan het ook bijna anders… Maar ook de
andere soorten hebben de verdiende aandacht gekregen. En natuurlijk de grijze zeehonden en
tuimelaars niet te vergeten!
Met nieuwe herinneringen, mooie foto’s en een voldaan gevoel gaan we huiswaarts.
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Foto reportage

Foto: Een willekeurig beeld op de kliffen van sommige van de Farne Islands; de vele, vele broedende zeevogels.

Foto: Een broedende Noordse stern. De nesten zijn gemarkeerd met een genummerde steen om de tel bij te
houden…
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Foto: Er broeden ook eidereenden op de eilanden. Hier een mooi mannetje.

Foto: Een zeekoet op het kliffen ziet er soms wat onhandig uit…
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Foto: Papegaaiduiker tussen de vegetatie rond het nesthol.

Foto: Grijze zeehonden komen veel voor op de Farne Islands.
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Foto: De alk is goed te herkennen aan zijn zwart-witte verenkleed, dunne witten tekening en de hoge snavel.

Foto: Een kuifaalscholver in close-up.
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Checklist
(ingevuld zijn waarnemingen welke door twee of meer personen zijn waargenomen)

27

28

29

1 Patrijs

Grey Partridge

Perdix perdix

2 Kwartel

Common Quail

Coturnix coturnix

3 Grote Canadese Gans

Canada Goose

Branta canadensis

4 Rotgans

Brent Goose/Brant

Branta bernicla

5 Brandgans

Barnacle Goose

Branta leucopsis

6 Knobbelzwaan

Mute Swan

Cygnus olor

7 Kleine Zwaan

Tundra Swan

Cygnus columbianus

8 Wilde Zwaan

Whooper Swan

Cygnus cygnus

9 Bergeend

Common Shelduck

Tadorna tadorna

10 Krakeend

Gadwall

Anas strepera

11 Smient

Eurasian Wigeon

Anas penelope

12 Wilde Eend

Mallard

Anas platyrhynchos

3

6

13 Slobeend

Northern Shoveler

Anas clypeata

2

2

14 Pijlstaart

Northern Pintail

Anas acuta

15 Zomertaling

Garganey

Anas querquedula

16 Wintertaling

Common Teal

Anas crecca

17 Tafeleend

Common Pochard

Aythya ferina

18 Kuifeend

Tufted Duck

Aythya fuligula

19 Toppereend

Greater Scaup

Aythya marila

20 Eidereend

Common Eider

Somateria mollissima

21 Grote Zeeëend

White-winged Scoter

Melanitta fusca

22 Zwarte Zeeëend

Black Scoter

Melanitta nigra

23 Brilduiker

Common Goldeneye

Bucephala clangula

24 Middelste Zaagbek

Red-breasted Merganser

Mergus serrator

25 Roodkeelduiker

Red-throated Diver

Gavia stellata

26 Parelduiker

Black-throated Diver

Gavia arctica

27 Noordse Stormvogel

Northern Fulmar

Fulmarus glacialis

28 Noordse Pijlstormvogel

Manx Shearwater

Puffinus puffinus

29 Vale Pijlstormvogel

Balearic Shearwater

Puffinus mauretanicus

30 Grauwe Pijlstormvogel

Sooty Shearwater

Puffinus griseus

31 Gewoon Stormvogeltje

European Storm Petrel

Hydrobates pelagicus

32 Vaal Stormvogeltje

Leach's Storm Petrel

Oceanodroma leucorhoa

33 Dodaars

Little Grebe

Tachybaptus ruficollis

34 Roodhalsfuut

Red-necked Grebe

Podiceps grisegena

35 Fuut

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

36 Kuifduiker

Slavonian Grebe

Podiceps auritus

37 Geoorde Fuut

Black-necked Grebe

Podiceps nigricollis

38 Lepelaar

Eurasian Spoonbill

Platalea leucorodia

39 Roerdomp

Eurasian Bittern

Botaurus stellaris

40 Kleine Zilverreiger

Little Egret

Egretta garzetta

41 Jan-van-gent

Northern Gannet

Morus bassanus

42 Aalscholver

Great Cormorant

Phalacrocorax carbo

43 Kuifaalscholver

European Shag

Phalacrocorax aristotelis

44 Torenvalk

Common Kestrel

Falco tinnunculus

45 Boomvalk

Eurasian Hobby

Falco subbuteo

46 Slechtvalk

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

47 Visarend

Osprey

Pandion haliaetus
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48 Bruine Kiekendief

Western Marsh Harrier

Circus aeruginosus

49 Blauwe Kiekendief

Hen Harrier

Circus cyaneus

50 Sperwer

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus

51 Havik

Northern Goshawk

Accipiter gentilis

52 Buizerd

Eurasian Buzzard

Buteo buteo

53 Waterral

Water Rail

Rallus aquaticus

54 Kwartelkoning

Corncrake

Crex crex

55 Waterhoen

Common Moorhen

Gallinula chloropus

3

2

56 Meerkoet

Common Coot

Fulica atra

4

4

57 Scholekster

Eurasian Oystercatcher

Haematopus ostralegus

6

3

58 Kluut

Pied Avocet

Recurvirostra avosetta

59 Kievit

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

60 Goudplevier

Eurasian Golden Plover

Pluvialis apricaria

61 Zilverplevier

Grey Plover

Pluvialis squatarola

62 Bontbekplevier

Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula

63 Kleine Plevier

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

64 Strandplevier

Kentish Plover

Charadrius alexandrinus

65 Houtsnip

Eurasian Woodcock

Scolopax rusticola

66 Watersnip

Common Snipe

Gallinago gallinago

67 Grutto

Black-tailed Godwit

Limosa limosa

68 Rosse Grutto

Bar-tailed Godwit

Limosa lapponica

69 Regenwulp

Whimbrel

Numenius phaeopus

70 Wulp

Eurasian Curlew

Numenius arquata

71 Zwarte Ruiter

Spotted Redshank

Tringa erythropus

72 Tureluur

Common Redshank

Tringa totanus

73 Groenpootruiter

Common Greenshank

Tringa nebularia

74 Witgatje

Green Sandpiper

Tringa ochropus

75 Bosruiter

Wood Sandpiper

Tringa glareola

76 Oeverloper

Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

77 Steenloper

Ruddy Turnstone

Arenaria interpres

78 Kanoetstrandloper

Red Knot

Calidris canutus

79 Drieteenstrandloper

Sanderling

Calidris alba

80 Krombekstrandloper

Curlew Sandpiper

Calidris ferruginea

81 Paarse Strandloper

Purple Sandpiper

Calidris maritima

82 Bonte Strandloper

Dunlin

Calidris alpina

83 Kemphaan

Ruff

Philomachus pugnax

84 Stormmeeuw

Mew Gull

Larus canus

1

85 Grote Mantelmeeuw

Great Black-backed Gull

Larus marinus

5

4
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86 Zilvermeeuw

Herring Gull

Larus argentatus

50+

50+

50+

50+

50+

87 Geelpootmeeuw

Yellow-legged Gull

Larus cachinnans

88 Kleine Mantelmeeuw

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

89 Kokmeeuw

Black-headed Gull

Larus ridibundus

90 Zwartkopmeeuw

Mediterranean Gull

Larus melanocephalus

91 Dwergmeeuw

Little Gull

Larus minutus

92 Drieteenmeeuw

Black-legged Kittiwake

Rissa tridactyla

93 Lachstern

Gull-billed Tern

Sterna nilotica

94 Reuzenstern

Caspian Tern

Sterna caspia

95 Grote Stern

Sandwich Tern

Sterna sandvicensis

96 Dougalls Stern

Roseate Tern

Sterna dougallii

97 Visdief

Common Tern

Sterna hirundo

98 Noordse Stern

Arctic Tern

Sterna paradisaea

99 Dwergstern

Little Tern

Sterna albifrons

100 Kleine Jager

Arctic Skua

Stercorarius parasiticus

101 Grote Jager

Great Skua

Stercorarius skua

102 Zeekoet

Guillemot

Uria aalge
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103 Alk

Razorbill

Alca torda

104 Zwarte Zeekoet

Black Guillemot

Cepphus grylle

105 Papegaaiduiker

Atlantic Puffin

Fratercula arctica

106 Rotsduif

Rock Dove

Columba livia

107 Holenduif

Stock Dove

Columba oenas

108 Houtduif

Woodpigeon

Columba palumbus

109 Tortelduif

European Turtle Dove

Streptopelia turtur

110 Turkse Tortel

Eurasian Collared Dove

Streptopelia decaocto

111 Koekoek

Common Cuckoo

Cuculus canorus

112 Kerkuil

Barn Owl

Tyto alba

113 Bosuil

Tawny Owl

Strix aluco

114 Steenuil

Little Owl

Athene noctua

115 Ransuil

Long-eared Owl

Asio otus

116 Velduil

Short-eared Owl

Asio flammeus

117 Gierzwaluw

Common Swift

Apus apus

118 Ijsvogel

Common Kingfisher

Alcedo atthis

119 Grote Bonte Specht

Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major

120 Groene Specht

Green Woodpecker

Picus viridis

121 Grauwe Klauwier

Red-backed Shrike

Lanius collurio

122 Vlaamse Gaai

Eurasian Jay

Garrulus glandarius

123 Ekster

Common Magpie

Pica pica

124 Kauw

Eurasian Jackdaw

Corvus monedula

50+

25+

25+

125 Roek

Rook

Corvus frugilegus

50+

5

25+

126 Zwarte Kraai

Carrion Crow

Corvus corone

50+

50+

25+

127 Raaf

Common Raven

Corvus corax

128 Koolmees

Great Tit

Parus major

129 Pimpelmees

Blue Tit

Parus caeruleus

130 Zwarte Mees

Coal Tit

Parus ater

131 Glanskop

Marsh Tit

Parus palustris

132 Matkop

Willow Tit

Parus montanus

133 Oeverzwaluw

Bank Swallow

Riparia riparia

50+

25+

10

134 Boomzwaluw

Tree Swallow

Tachycineta bicolor

135 Boerenzwaluw

Barn Swallow

Hirundo rustica

50+

25

20

136 Huiszwaluw

House Martin

Delichon urbicum

50+

5

10

137 Staartmees

Long-tailed Tit

Aegithalos caudatus

138 Kuifleeuwerik

Crested Lark

Galerida cristata

139 Boomleeuwerik

Woodlark

Lullula arborea

140 Veldleeuwerik

Eurasian Skylark

Alauda arvensis

1

3

8

141 Strandleeuwerik

Shorelark

Eremophila alpestris

142 Cettis Zanger

Cetti's Warbler

Cettia cetti

143 Sprinkhaanzanger

Grasshopper Warbler

Locustella naevia

144 Rietzanger

Sedge Warbler

Acrocephalus schoenobaenus

145 Kleine Karekiet

Eurasian Reed Warbler

Acrocephalus scirpaceus

146 Fitis

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

147 Tjiftjaf

Common Chiffchaff

Phylloscopus collybita

148 Fluiter

Wood Warbler

Phylloscopus sibilatrix

149 Zwartkop

Blackcap

Sylvia atricapilla

150 Tuinfluiter

Garden Warbler

Sylvia borin

151 Braamsluiper

Lesser Whitethroat

Sylvia curruca

152 Grasmus

Greater Whitethroat

Sylvia communis

153 Baardmannetje

Bearded Tit

Panurus biarmicus

154 Vuurgoudhaantje

Firecrest

Regulus ignicapilla

155 Goudhaantje

Goldcrest

Regulus regulus

156 Winterkoning

Winter Wren

Troglodytes troglodytes

157 Boomklever

Eurasian Nuthatch

Sitta europaea
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158 Kortsnavelboomkruiper

Eurasian Treecreeper

Certhia familiaris

159 Spreeuw

European Starling

Sturnus vulgaris

160 Beflijster

Ring Ouzel

Turdus torquatus

161 Merel

Eurasian Blackbird

Turdus merula

162 Kramsvogel

Fieldfare

Turdus pilaris

163 Zanglijster

Song Thrush

Turdus philomelos

164 Grote Lijster

Mistle Thrush

Turdus viscivorus

165 Roodborst

European Robin

Erithacus rubecula

166 Nachtegaal

Common Nightingale

Luscinia megarhynchos

167 Zwarte Roodstaart

Black Redstart

Phoenicurus ochruros

168 Gekraagde Roodstaart

Common Redstart

Phoenicurus phoenicurus

169 Paapje

Whinchat

Saxicola rubetra

170 Roodborsttapuit

Common Stonechat

Saxicola torquatus

171 Tapuit

Northern Wheatear

Oenanthe oenanthe

172 Grauwe Vliegenvanger

Spotted Flycatcher

Muscicapa striata

173 Bonte Vliegenvanger

Pied Flycatcher

Ficedula hypoleuca

174 Waterspreeuw

White-throated Dipper

Cinclus cinclus

175 Huismus

House Sparrow

Passer domesticus

176 Ringmus

Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus

177 Heggemus

Dunnock

Prunella modularis

1

178 Engelse Gele Kwikstaart

Yellow Wagtail

Motacilla (flava) flavissima

2

179 Grote Gele Kwikstaart

Grey Wagtail

Motacilla cinerea

180 Rouwkwikstaart

Pied Wagtail

Motacilla (alba) yarrellii

2

2

1

181 Graspieper

Meadow Pipit

Anthus pratensis

1

3

10

182 Boompieper

Tree Pipit

Anthus trivialis

183 Oeverpieper

Rock Pipit

Anthus petrosus

184 Vink

Chaffinch

Fringilla coelebs

185 Keep

Brambling

Fringilla montifringilla

186 Groenling

European Greenfinch

Carduelis chloris

187 Sijsje

Eurasian Siskin

Carduelis spinus

188 Putter

European Goldfinch

Carduelis carduelis

189 Barmsijs

Common Redpoll

Carduelis flammea

190 Frater

Twite

Carduelis flavirostris

191 Kneu

Common Linnet

Carduelis cannabina

192 Goudvink

Eurasian Bullfinch

193 Appelvink

Hawfinch

Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes

194 Geelgors

Yellowhammer

Emberiza citrinella

195 Rietgors

Reed Bunting

Emberiza schoeniclus
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Bijschrijfsoorten:
Stadsduif

3

Blauwe reiger
Brilzeekoet

1

15

25

Waargenomen soorten deze dag

10

48

48

Nieuw waargenomen soorten voor deze reis

10

40

7

7

0

Totaal aantal soorten

10

50

57

64

64

Grijze zeehond

50+

50+

100+

Konijn

10+

15+

43

Zoogdieren:

Tuimelaar

6

Haas

1

EASY BIRDING Farne Islands

27 – 31 mei 2017

17

9

