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De Pelagische Trip 24 september 1995

De tocht voerde via Engelsmanplaat tot op 8

kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Zoals gezegd was het juist op de Noordzee

(flinke deining, windkracht 4, lekker zonnetje)

qua vogels heel stil, maar rond en bij Engels-

manplaat viel heel wat te genieten, zoveel zelfs

dat het voor mij, en voor veel anderen, de

tocht toch geslaagd maakte. Alleen al de hele

entourage -

zon, zee, vissersboot, drooggeval-

len platen met duizenden Wulpen en Scholek-

sters - is zo ongewoon en ’oematuurlijk’ dat

het wel aan het gevoel van de natuurliefhebber

moet appelleren.

Engelsmanplaat zat vol met steltlopers, Aal-

scholvers en meeuwen. De boot zag kans tot

op zo’n dertig meter te naderen en de Boom-

valk die ’s morgens langs de waterlijn vloog

kon tot in detail worden bestudeerd. Deze

veroorzaakte wel wat commotie, maar duidelijk

minder dan de volwassen $ Slechtvalk ’s mid-

dags! Spectaculair waren ook de pesterijen en

jachtpartijen van 3 a 4 Kleine Jagers die achter

de Grote Sterns aanzaten. De jagers gingen

regelmatig op de plaat zitten.

We waren om 14.00 uur terug in de haven van

Lauwersoog, waar we twee $ Middelste Zaag-
bokken konden noteren. Ik ga de volgende keer

toch weer mee, geloof ik.

Jan+Allex de Roos

Vraag: “Wat gebeurt er als degene die het

visafval zou regelen denkt dat de zondagexcur-

sie op zaterdag is?” Antwoord: “Dan staan er

een dag lang een paar vaten met rotte makreel-

koppen te stinken op de kade van Lauwersoog,

valt er niets te voeren op de Noordzee en vlie-

gen er op zondag geen vogels achter de goede

kotter ’De Lauwers’. Jammer, maar helaas”.

Voor de echte zeevogels hoefden de 40 ruwe

zeebonken uit het ledenbestand van Avifauna

het die zondag dus niet te doen. Zelfs mèt

chum was het waarschijnlijk rustig gebleven in

het kielzog van de vissersboot, want zeetrek

was er nauwelijks. We zagen één Zeekoet,

enkele Krakeenden, Eiders, Zwarte Zeeëenden

en Jan-van-Genten, met uitzondering van de

Zeekoet allemaal ver weg. Aan zangvogels

vlogen er over zee slechts een handjevol Boe-

renzwaluwen en een eenzame pieper.


