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Schiermonnikoog 26 augustus 1995

Eind augustus zitten er erg veel steltlopers op

Schiermonnikoog. We hebben er maar liefst 18

verschillende soorten gezien. Augustus is ook

de tijd dat veel vogels aan het ruien zijn. Dit

was goed te zien bij overvliegende Rosse Grut-

to’s: ze hadden bijna allemaal flinke gaten in

de vleugels, veroorzaakt door ruiende slagpen-

nen. Verder kun je in deze tijd van het jaar bij

veel steltlopersoorten goed het verschil zien

tussen jonge en oude vogels. Zo ontdekten we

langs de dijk een solitaire Bontbekplevier. De

vogel was erg mak en aan het verenkleed was

duidelijk te zien dat het een juveniel was. Ook

hebben veel deelnemers ervaren dat het ook

erg handig is om de geluiden van steltlopers te

kennen: het geluid van Groenpootruiters zal

iedereen nu wel in het geheugen staan gegrift.

Daarnaast zaten er langs de wadrand ook veel

sterns. Grote Stem (groepen tot 25 exempla-

ren), Dwergstern (af en toe solitaire exempla-

ren) en noordse dieven vlogen regelmatig over:

vermoedelijk trekkende vogels die in plaats van

over de Noordzee over de Waddenzee vlogen.

Ook qua roofvogels was er wel het een en

ander te beleven: regelmatig zagen we Bruine

Kiekendieven over de kwelder jagen, verder

liet een jonge Blauwe Kiekendief zich goed

bekijken en zagen we ook nog enkele Buizer-

den. De in het programma aangekondigde

Er hadden zich 14 mensen opgegeven, maar

uiteindelijk stonden we met zijn negenen op de

pier van Schier. De weersvoorspelling was

nogal slecht, maar een echte vogelaar laat zich

daar natuurlijk niet door weerhouden. Wat

hebben de thuisblijvers zoal gemist?

Erg hoog water, veroorzaakt door een combi-

natie van springvloed en NW-wind. Goed vo-

gelweer, want op Schier is het weer toch altijd

anders dan voorspeld. Een lekkere wandeltocht

via rustige paadjes over het oostelijk deel van

het eiland. Veel vogels die zich goed lieten

bekijken. Herminium, een zeldzame orchidee

die Wim in 1969 voor het laatst op Schier had

gezien. En tenslotte een bezoekje aan het Groe-

ne Glop waar zangvogels worden geringd. Uit-

leg van Holmer Vonk hoe je bij Zanglijsters

kunt zien waarom het een jonge vogel is.



De Crauwe Cors 1995-3: 92

Wespendieven en Boomvalken lieten het afwe-

ten, maar er moet natuurlijk ook wat overblij-

ven voor een andere keer.

Klaas van Dijk


