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Falsterbo in de duinen!

De lucht was nog dreigender gewordenen er vielen een paar druppels.
Van wind was nauwelijks sprake en wat er al stond leek uit het NW te

komen. Met niet al te veel verwachtingen de blik op de horizon gericht.

Dit bleek dus inderdaad erg saai te zijn, dus al snel begonnen we met

de telescoop de zee af te speuren. Bijna tegelijkertijd kwamen we aan bij

een Pijlstormvogel die vrij dicht bij de post op zee dobberde. Na eerst

nog even aan een Kleinste Jager gedacht te hebben kwamen we in het

spaarzame licht dat we hadden al snel uit op een Vale Pijlstormvogel.

Ook altijd leuk en de vogel leek redelijk plaatstrouw. Dus besloten we

deze waarneming, middels de moderne techniek, in een bredere kring
kenbaar te maken. Dit resulteerde al snel in de aankomst van Ferdy
Hieselaar. De pijlstormvogel was wat afgedreven naar het zuiden, maar

nog steeds prima te observeren. Andere, later aankomende, vogelaars

besloten de boulevard van Zandvoort als observatiepunt te kiezen en de

eerste enthousiaste reacties kwamen binnen over de Vale Pijl die vlak

achter de branding bij Zandvoort dreef.

Bij gebrek aan zeevogels (en de Visarend was al binnen voor de jaarlijst!)

besloten wij ons aan te sluiten bij de waarnemers in Zandvoort. Hier

aangekomen zagen we de Pijl bijna op het strand aanspoelen! Een reeds

ingezette spurt kon snel afgebroken worden, want de vogel vloog op om

weer achter de branding neer te strijken. Toen kwamen ook de eerste

twijfels, want de onderstaartdekveren waren wel erg licht! Uiteindelijk

ontspon zich een discussie op het strand en via Yelkouan is de vogel

uiteindelijk als een wat 'rommelige' Noordse Pijlstormvogel in de boeken

gekomen.

Inmiddels was de wind in de ochtend gedraaid naar het oosten en aan-

getrokken tot 4-5B. Het was niet prettig toeven op het strand dus dan

maar weer huiswaarts. Onderweg zagen we hier en daar al een roofvogel
overtrekken en tijdens de lunch was de blik meer naar buiten gericht
dan op het etensbord. Het was mijn zoon Lars die zijn onrust niet kon

bedwingen en mij overhaalde toch weer het duin in te gaan en wel naar

de landtrektelpost Parnassia. Wellicht konden we nog leuke trek zien bij
deze oostenwind. De verwachting was ook dat het zou gaan opklaren.

Zaterdag 13 september 2008. Niets wees in de ochtend aan het ontbijt

er op dat dit een memorabele dag zou gaan worden.

Het was vreemd weer, een dreigende lucht en nauwelijks wind. Dus de

eerste vraag deed zich al snel gelden, namelijk: waar de telescoop te

plaatsen? Als verknochte zeetrekteller en bij gebrek aanverdere creati-

viteit maar besloten om het vaste honk op de Reddingsbrigade weer in

te nemen. Bij aankomst bleek Pieter Thomas hetzelfde idee aan de ont-

bijttafel te hebben gehad.
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Klokslag twee uur liepen we de duintop van Parnassia op. Een tweetal

Bruine Kiekendieven trok over. Maar verder was het erg rustig. Na een

kwartiertje waren we al bezig om plannen te smeden voor de rest van de

middag toen Fred Cottaar en Maarten Bongertman over het fietspad

kwamen aanlopen. Zij waren de hele ochtend in touw geweest op de

Vinkenbaan en kwamen even buurten op de post. Al snel kwam er een

Visarend over dus het gesprek stokte. Tevens zagen we vanuit het

noordoosten de blauwe lucht verschijnen en werd de temperatuur aan-

genamerondanks nog steeds de O/NO wind: 4B. En terwijl we de opkla-

ringen op ons af zagen komen, zagen we zowaar een groepje roofvogels

op ons afkomen. "Buizerd, nee Wespendief' riepenwe. En niet één maar

wel vier, samen met drie Bruine Kiekendieven!

Wim van der Schot voegde zich ook bij ons. Hij had reeds een wandeling

door het duin erop zitten en ook al de nodige roofvogels zien overkomen.

Met z'n vijven bleven we de lucht afturen. De ene roofvogel na de andere

kwam over de post heen, vaak in groepen van vijf tot tien exemplaren.

Er was nauwelijks tijd om de vogels uitgebreid te bestuderen, want daar

kwam dan alweer de volgende groep over. De hoofdmoot trok vooral tus-

sen 14.30 en 15.30 uur door, waarbij opvallendveel Wespendieven!

„Het lijkt wel Falsterbo!" klonk het meermalen op de duintop. En ook

de 'oh's' en 'ah's' waren niet van de lucht!

Via Ferdy kwam het bericht dat ook op de Vinkenbaan van de AWD het

roofvogelschouwspel werd opgemerkt. En na onze vreugdekreten besloot

hij toch ook maar weer snel af te reizen naar Parnassia, zodat hij nog

het staartje kon meepikken.

Uiteindelijk bleef de teller stil staan op totaal 150 roofvogels verdeeld

over acht soorten (zie onderstaande tabel) in 2,5 uur tijd. Een clubje

Lepelaars maakte het spektakel compleet. We beseften allemaal dat we

getuige waren geweest van een uniek en ongekend schouwspel zeker

voor Nederlandse begrippen. Een ervaring om niet snel te vergeten!

Han Buckx

Tabel 1: roofvogels over Parnassia op 13 september 2008 van 14.00 —

16.30 uur

Soort: Aantal (Zuid):

1) Wespendief 39

2) Bruine Kiekendief 62

3) Sperwer 15+1 Noord

4) Buizerd 16

5) Visarend 6

6) Torenvalk 8

7) Boomvalk 1 + 1 Noord

8) Slechtvalk 1

Totaal: 148 + 2 N


