Farne Islands en Engelse Noordzeekust
Een vogelreis naar de Farne Islands en de Engels Noordzeekust is
zowel op gebied van vogels als landschappelijk gezien, de moeite
waard. Heuvels, heidevelden, wadden en rotsige eilanden wisselen
elkaar af. Door de variatie in biotopen kunnen we dan ook de daarbij
passende variatie in vogelbevolking zien en beleven. Aan de kust
wadvogels en zeevogelkolonies van o.a. Jan-van-Genten en
papegaaiduikers en op de uitgestrekte heide- en hoogveengebieden
zangvogels en hoenderachtigen zoals het Schots sneeuwhoen.
We verblijven in het noorden van Engeland (Northumberland) en zullen dit
gebied en aangrenzend zuidelijk Scotland uitgebreid verkennen.
We bezoeken onder meer Bass Rock, een eiland vlak voor de Noordzeekust
van zuidelijk Schotland ter hoogte van Edinburgh. Deze grote rots herbergt
zo’n 70.000 paar Jan-van-Genten.
Verder brengen we van een dagdeel een bezoek aan de Farne Ilands, een
groepje rotsachtige eilanden beheerd door de National Trust, in de Noordzee.
Deze eilanden staan bekend om hun grote aantallen zeevogels zoals
papegaaiduikers, zeekoeten en kuifaalscholvers.
Daarnaast bezoeken we wat meer landinwaarts gelegen grote heide/
hoogveen gebieden als de Lammermuir Hills en de Cheviot Hills op zoek naar
soorten als rode patrijs en Schots sneeuwhoen. Velduil behoort hier ook tot
de mogelijkheden. In de kleine valleien in deze heuvels, zoals Harthope valley
en de Breamish Valley, maken we langs de snelstromende riviertjes een
goede kans op o.a. waterspreeuw, grote gele kwikstaart en paapje. Er is een
kleine kans op beflijster.
Tevens bezoeken we tijdens deze reis Holy Island. Dit eiland is te vergelijken
met onze Waddeneilanden met een uitgestrekt waddengebied met veel
steltlopersoorten als rosse grutto en bonte strandloper. De duinen zijn
interessant voor zangvogels zoals kneu, grasmus en piepers.

Reiscode: 2109
5 daagse vogelreis
5 daagse (4 nachten) reis van 17 mei – 21 mei 2021
reisleider: Ton Renniers
richtprijs: € 950 p.p.
toeslag 1 persoonskamer € 199
vroege vogelkorting: € 50
max 7 deelnemers

