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Verslag van de ekskursie naar Rottum op 10-8-1969

Bij mnkomst in Noordpolderzij 1 (een bijna onvindbaar dorp

langs de wed denzeekust in de kop van Groningen) bleek dat meer

don de helft van de deelnemers er al was. Het vertrek van de

boot was om 8.30 uur en al varende tussen de kwelders richting
Rottum zagen we veel fouragerende Gele Kwikstaarten.ong.15

Wulpen,15 Tureluurs, ong.2000 Scholeksters {één troep), ong.
20 Dwergsterns en een tiental Zilverplevieren (w.o.enige in

prachtkleed).
Bij de landing op Rottum (er is drvr geen haven of steiger,
je vaart er zo het strand op) moest men zich ontdoen van schoei-

sel en sokken om dan tot aan je knieën in het water naar het

strand te waden® Toen de hele groep aan land was werd er ver-

zameld en afgemarcheerd naar de bewakers van het eiland, wa.ar

we ons moesten melden<• Van de bewaker kregen we t e horen dat

het gehele eiland "verboden" was, maar dat we overal mochten

lopen, behalve op de pas ingeplante stuifdijken, dus dat viel

al weer mee,

De eerste vogel die we zagen (bij onze landing al) was «en

Torenvalk en tijdens onze rondwandeling over het eiland zagen

we op een hoop wilgetakken 2 of 3 Bonte Vliegenvangers. Even

verder., op het met zeekraal begroeide schor, stootten we 6

Watersnippen op terwijl vele nog alarmerende Graspiepers
(2e broedsel) om ons heen vlogen. Op de grens van water en

land stond een troep van ong. 10.000 Scholeksters en twee

troepen van totaal ong. 1500 Bonte Strandlopers met daartus-

sen eai enkele Steenloper .Verder op het wpd vlogen enige

"vogelwolk en" van duizenden eks.per wolk, het was echter te

ver om ze te determineren (w. s. Kanoetstrandlopers). In de duin-

tj es en op het noordzeestrand aiige honderden Zilvermeeuwen

(w.o,nog vele met niet vl ie gvl ugge jongen), voorts nog 15 a

20 Visdiefj es (bro edvogels) 1 of 2 Noordse Sterns, ong.15

Dwergsterns en enige Grote Sterns. Achter het huis van de be-

waker in een tuintje met wat wi lgenstruikj es zaten 1 n 2

Paapjes, 1 a 2 Fitissen en een fanille Kneutjes. Om het huis

heen enige Witte Kwikstaarten, Boerenzwaluwen en 2 Spreeuwen.

Vlak voor het weer aan boord gaan zagen we pas de eerste

Strandplevi aren, een groepje van ong. 60 eks.wat even later

uitgroeide tot een 1 troepje van ong. 120 eksemplaren.

Er werd door 42 personen aan deze ekskursie deel genomen
(w.o. ong 12 introducé’s). De start was om half vijf ’

s och-

tends bij de jeugdherberg ”Jan/Gijzen” in Haarlem, doch vele

leden startten van hun vakantieadres of waren reeds een dag
eerder vertrokken. De hieronder volgende waarnemingen werden

gedaan door: F.J.Koning, T.M. van Spanje, J. v.d. Wiel en

H. Vader. Daar ook op het eiland de hele klub in groepjes af-

zonderlijk vogelde, zijn de waarnemingen niet representatief

voor de gehele groep.

Onderweg naar Noordpolderzijl zagen wij in Oosterland 5 Zwarte

sterns; op en langs de afsluitdijk: 20 Torenvalken, ong. 25
Futen (w.o. met jongen), 5 Aalscholvers, 30 à 40 Grauwe ganzen

(Makkumerwaard) en tientallen Visdiefjes.
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Op de terugweg geteld vanaf de boot: ong. 2500 Eidereenden,

ong. 10 Dwergsterns, 2 a 3 Zwarte Sterns en één troep van

200 Kokmeeo.wen. Bulten de vogels werden uitzonderlijk veel

zeehonden gezien, in totaal ong. 100 stuks waaronder één

troep van 40-50 eks» bij elkaar op een zandplaat.

Bij aankomst in Noordpol derz ijl zagen we nog 1 Groenpoot-

ruiter en 1 Oeverloper. Ondanks dat onze verwachtingen niet

al t e hoog gespannen waren, was de hele ekskursie een groot

sukses, we hadden een gezellige dag, mooi weer en een hoop

vogels.

H.Vader


