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Impressies van het vogelweekend op Ameland

Per fiets verkenden de koplopers bijna het gehele eiland, waarbij gro-

te aantallen Kramsvogels en Merels en in mindere mate Koperwieken in

weilanden en tuinen opvielen. Sporadisch warden Zanglijsters gezien.

's Avonds werd een bezoek aan de vuurtoren in Hollun gebracht, waarvan

menigeen met een stijve nek terugkwam. Klappen tegen de vuurtorenruit,

gescharrel op de roosters en geschreeuw van vogels werden in deze trek-

nacht gehoord, Velduilen en Ransuilen jaagden rond de toren op zoek naar

prooi.

Zaterdagmorgen was het al weer vroeg dag. Eerst zou aandacht worden be-

steed aan de zeetrek, daarna zouden de Burense duinen en het Nieuwlands

Rijd worden bezocht. Van zcetrek was echter weinig te merken. Naast een

totaal van 278 Eidcreenden, een Grauwe gans, Gr-te- en Zwarte zee-eenden

en Smienten werden weinig andere vogels gezien. Jagers en Duikers lieten

het volledeig afweten. Maar wij waren hier gekomen om de voor ons minder

algemene soorten beter te leren kennen, evt, notities te maken en boven-

al om van de vogels en het landschap te genieten. Niet om soorten te ja-

gen.

Langs de stuifdijk van het Nieuwlands Rijd constateerden wij trek van

Veldleeuwerikken, Kc',l- cn Pimpelmezen en Roeken. Voorts werden c,a, nog

een Kleine Jager, Ruigpootbuizerd, Strandleeuwerlkken en een Boomleeuwe-

rik waargenomen.

Via de Zwanewatorduinen fietsend werd in de loop van de middag het Wad

bij de Ballumer Bocht bekeken. Grote groepen Bergeenden, Scholeksters,

Wulpen en Bonte Strandlopers voerden hier de boventoon. Er tussenin

scharrelden o
0 a„ Zwarte Ruiter, Kluut, Rosse Grutto en Groenpoctruiter.

Onder aan de dijk werd nog een jagende Velduil waargenomen*

Het rietveld boven de Lange Duinen
,

dat de volgende morgen werd bezocht,

bleek tal van vogelsoorten te herbergen. Watersnippen vlogen af en aan,

Kramsvogels en Koperwieken deden zich rp de drogere plekken tegoed aan

Duindoornbessen, Het getinkel van rondscharrelende groepjes Baardmannen

was niet van de lucht, terwijl uit diverse hoeken het gekrijs van de Wa-

terrad weerklonk^

Op het strand lieten fouragererende Sneeuwgorzen zich tot op een tiental

meters benaderen. Hierna werden de Ballumer Mieden, de polder de Grieën,
alsmede de wadkant bezocht. Ook hier weer een keur van vogels. Een Bef-

lijster, de eerste en enige van dit weekend met opvallend witte vleugel-

strepen- voedselzoekend langs de dijk, jagende Blauwe Kiekendieven en

Torenvalken in de weilanden tussen groepen overtijende steltlopers.
Slootjes met Dodaaraen en Kuifeenden, Langs de wadkant zowaar Rotganzen,
een Strandplevier, Oeverpiepers, Steenlopers, Zwarte- en Groenpootruiters,
Zilver- en Gcudplevieren en een groepje Fraters. , "

Op de avondboot werden de zaken nog eens op een rijtje gezet en' bleken 98

vogelsoorten de revue te zijn gepasseerd.
Het is jammer dat zo weinig vogelwerkgroepleden van de mogelijkheid ge-

bruik maken van deze Instructieve en sfeervolle weekends,,
J

Do A-# J#r

Het weekend op Ameland is weer achter de rug. Een paar welbestede dagen,
dat waren alle vijftien deelnemers volledig met elkaar eens.
Oorspronkelijk gepland voor half oktober, werd het nu op 26 - 27 en 28
oktober gehouden. Voor enkelen begon het kamp al op vrijdagmorgen, de
anderen arriveerden in de avonduren.


