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Verslag van ~~~1<.~Q~ __ A!!J.~1-~!L 

Een schitterend weekend, wat het beste omsch:ztren kan worden als: 11 Ik zag en 
zag, wat jij niet zag 11

e En wat we zagen was een hele hoop. 
Om het je nog duidelijker vöor te spiegelen, we zagen dit weekend op-en rond 
Ameland 127 soorten vogels~_Maar niet alleen de kwantiteit vogels bepaald het 
succes van zo'n 11oververmoeiend" weekend (watje trouwens zelf kan bepalen), 
maar ook de kwaliteit aan gevederde dieren. En juist over dit laatste hebben 
we niet te klagen gehad. Zo waren er verschillende uitschieters. Om even op 
te noemen: Een duiker op zee ( zeer waarschij!llijk Roodkeelduiker), alsof 
het niets is: 2 Visat'enden die beiden zeer goed waargenomen konden worden 
in hun (trek-)vlucht over het•eiland. Er werd door een groepje zowel een 
Zwarte Wouw als een Ooievaar waargenomen. 
Er was dus op dit schitterende eiland, naast een prachtig natuurschoont 
de heerlijk overvloedig ·schijnende'. zon nog meer wat de aandacht opeiade • . . . 
Als je nu dacht dat we het g_ehad.hebben zit je ernaast. Want de gróots:te 
aangename verassing van dit weekend vogelen op .Ameland was er voor de vier 
"vroege vogels", waaronder ikzelf, die op een zondagochtend hun bed ver
lieten op een tijdstip dat een ander er net inkruipto Deze vier zagen hun 
korte nachtrust beloond met een Klauwier. Een Roodkopklauwier wel te 11er
staano Zittend in de top van een struik, zo'n 15 meter van het fietspad, 
liet hij zich prachtig bewonderen. Een magnifieke ervaring. 
Wat zou je echter denken om in Aên weekend de volgende soortèn~~e 'Aien: 
alle drie. de soorten r.:~.P.!~endieven, tientallen Ta_pui t,2!!_, verschillende 
Velduilen, duizen'den Rotganzen, Fraters, Bosruiter, Dwerg·st2r..E., Dwergmeeuw. 
Het kon 1 l:lls je mee was · gegaan naar Ameland. · · . · · 
Ben je thuisgebleven'?~ •••••••••• Laat dit verslag en de hier o·naer volgende 
soortenlijst duidelijk genoeg zijn, wat je met die najaarsexcursie van de 
Vogelwerkgroep moet doen. · 

Roodkeelduiker 
Dodaars 
Geoorde Fuut 
Bl.Reiger 
Ooievaar 
Lepelaar 
Grauwe Gans 
Rotgans 
Canadese Gans 
Bergeend 
Smient 
Krakeend 
Wintertaling 
Wilde Eend 
Pijlstaart 
Zomertaling 
Slobeend 
Tafeleend 
Kuifeend 
Eidereend· 
Zwarte Zeeëend 
Zwarte Wouw 
Bruine Kiekend-

dief 
Blauwe Kiekend

dief 
i_ Grauwe Riekend-.. 

dief 

Buizerd 
Visarend 
T'orenvalk 
Fazant 
Waterrál 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kluut 
Bontbekple-

vier 
Goudplevier 
Zilverplevier 
Kievit 
aonte Strand-

loper 
Kemphaan 
Watersnip 
Houtsnip 
·Grutto 
Rosse.Grutto 
Regenwulp 
Wulp 
Zwarte Ruiter 
Tureluur 
Groenpoot-

ruiter 
Witgatje 

·Edwin de GrRaf' 
Bosrui'ter Gele Kwik-
Oeverloper 

,Steenloper 
Dwergmeeuw 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Kl.Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Gr.Mantelmeeuw 
Grote Stern 
Visdief 
Noordse Stern 
Dwergstern 
Zwarte Stern 
Holenduif 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Tortelduif 
Koekoek 
Velduil 
Gierzwaluw 
Veldleeuwerik 
Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Gra~pieper . 

staart 
Witte Kwik-

staart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Nachtegaal 
Gekr-,Rood" 

staart 
Paapje 
Roodborst 

Tapuit 
Tapuit 
Merel 
Kramsvogel 
Zanglijster 
Koperwiek 
Gr.Lijster 
Sprtkhaan
rietzanger 
Rietzanger 

.Spotvogel 
Braàmslu;i.per 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Tjiftjaf 

Fitis 
Goudhaantje 
Grauwe Vliegen-

vanger 
Bonte Vliegen-

vanger 
Zwarte Mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Wielewaal 
Vlaamse ·Gaai 
Ekst~r •-· 
Kauw 
Roek 
Zwarte Kraai 
Bonte Kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
V,ink -----· 
;Keep 
Groenling 
Frate~ 
Kneu __ 
.Barmsijs 
Geelgors 
Rietgors 
Roodkopklàu- . 
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