
24 - en 25 oktober

Naar Vlieland

Kaast de meeuwen, waren vanaf de boot veel steenlopertjes waar te nemen,
die op de strekdam fourageerden.

Sommige scholeksters hadden het zo druk met het uitpeuteren van mossels

dat zij te laat de golf van de boot opmerkten en
11 kopje onder "

gingen.
Er werden een drie- tot vierhonderd eidereenden geteld en een eenzame

beflijster vloog een stukje met de boot mee en streek zelfs even op

het bovendek neeri

Op Vlieland gingen alle deelnemers op de fiets!

Midden in het dorp, in een boomgaard jetroffen we de eerste koper-

wieken en kramsvogels aan, die we het verdere weekend nog in overvloed

zouden tegenkomen.

Lengs het fietspad viel heel wat te zien; goud- ,zilver- en bontbek-

plevieren, rosse grutto's, wulpen, kluten, en tureluurs,

In de ve'rte op het wad, zaten duizenden eidereenden en scholeksters:

als een lange, zwarte streep aan de horizon.

Grappig was de ontmoeting Btót de sneeuwgors, die midden op het weg-

getje bleef, zitton en zich rustig yan dichtbij liet bewonderen,

In het bos vertoefden zeer veel gtmdha,-nt jes en een door enkele deel-

nemers waargenomen houtsnip,

In de Kroonpolders waar we in de middag naar toe wandelden, vlogen

enkele blauwe kiekendieven rond ( <j> ) en fourageerden groepjes grauwe

ganzen.

Op het wad werd een flinke greep rotganzen ontdekt.

Na de maaltijd in het Posthuis trokken we in hot donker het wad op.

Enkele dapperen gingen door of er niets aan de hand was: pikkedonker,

storm en regen .....

De avond werd derhalve verder doorgebracht met spelletjes, zoals het

onverwoestbare kaartspel " pesten ”,

Een krachtige wind en gestadig’de regen, konden ons de volgende dag •

er niet van weerhouden toeft aan te treden voor een strandwandeling of

oen zit op het duin voor het kijken naar zeevogels.

De tellers op het duin troffen hot slechter dan de wandelaars met de

wind in de rug,

er dan .nog maar iets te zien was geweest .... allez, raaor er werd

niets ge/iet, behalve een parelduiker en d
a
t was ” vrij ” weinig voor

het uur trotseren van storm en wind.

Terug dus naar het Posthuis voor do koffie en een " warming - up ”,

Er werd besloten al terugfietsend weer naar de Wadvogels te kijken

en dan nog wat in de buurt van de haven rond te kijken, -

En warempel, de sneeuwgors liep weer driftig heen en weer op het

fietspad.

Sn toch was het, ondanks het ongunstige weer, een geslaagd weekend,

niet in het minat door de goede pn prettige leiding en het uit-

stekend humeur van de gehele groep.

Met vijftien leden in vier auto's is de V.W.G. op stap gegaan voor een

weekend op Vlieland.

Helaas regende het de gehele ochtend maar toch was er iets te zien zoals

in de omgeving van de sluizen van Korwernerzand ( Afsluitdijk ) waar een

tiental dodaarsjes verbleef en langs de dijk waar een groep knobbel- en

kleine zwanen bijeen was.
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Hieronder de 82 vogelsoorten:

parelduiker fuut roodhglsfuut dodaars

blauwe reiger wilde eend wintertaling krakeend

smient pijlstaart zwarte zeeëend kuifeend

eidereend bergeend grauwe gans rotgans-

blauwe kiekendief torenvalk fazant
.

_

waterra1

waterhoen meerkoet scholekster ...
. kieviet

zilverpleyier goudplevier bontbokplevier steenloper

paarse strandloper watersnip houtsnip wulp

regenwulp roge grutto tureluur kanoets

strandloper
bonte strandloper drieteens kemphaan

„ l%luut

strandloper

grote- en kleine zilvermeeuw stornimeeuw

mantelmeeuw

kokmeeuw houtduif turkse tortelduif veldleeuwerik

grsspiper oeverpiper witte kwikstaart winterkoning
heggemus grote lijster zanglijster kramsvogel

koperwiek beflijster merel tapuit
roodborst goudhaantje koolmees pimpelmees
zwarte mees kuifmees baardmees rietgors

sneeuwgors groenling..... putter kneu

kleine barmsijs vink keep huismus

spreeuw zwarte kraai bonte kraai kauw

ekster en vlaamse gaai,- •" •

n

P. Vos
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