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VERSLAG VWG-WEEKEND AMELAND 7 & 8 MEI 1983 kees hazevoet 

De weekend-excursies van de VWG mogen zich in een toenemende belangstelling· 
verheugen, getuige het aantal deelnemeisaan het Ameland-weekend van dit jaar, 
Eenentwintig mensen gingen naar Buren, terwijl een paar leden door ziekte en 
andere vervelende oorzaken, zoals eindexamens, hun plan tot deelname .niet 
konden volvoeren. Het resultaat van 128 waargenomen soorten is dan ook mede 
te danken aan het feit dat we met zo'n aantal deelnemers het eiland met kleine 
groepjes op degelijke wijze konden uitkammen. 

Ameland lag er dat vroege mei-weekend prachtig bij en ook het weer zat mee. 
Dat. we een vochtig voorjaar hebben gehad was goed te merken. Duinvalleièn ston
den onder water en het waterpeil in de duinplassen was flink hoog. 
Het meest frapperende van Ameland was weer het grote aantal Velduilen dat we 
te zien kregen. We waren al snel de tel kwijt, maar het moeten er tientallen ge

.weest zijn, Ook Blauwe Kiekendieven wérden in flinke getale gezien, ze overtrof
fen_de Bruine Kiek verre in aantal. B~ide dagen werd_ook een~ Grauwe Kiekend~ef 
gezien, dat op kenmerkende elegante wuze over het du~n zweefde. Om nog even b~ 
de roofvogels te blijven; enkele gelukkigen zagen een Slechtvalk, terwijl er ook 
nog een late Sperwer, een Buizerd, Boomvalk en natuurlijk Torenvalk werden gezien. 
Een opvallend schaarse vogel op Ameland bleek het Waterhoen. Hoezeer we ook ons 
best deden, we hebben erniet één gezien, Annelies en Hessel, die nog wat langer 
bleven, hebben er later toch nog een gezien. De soort ontbreekt dus niet hele
maal. 

Dan nu eerst maar even de waargenomen soorten: 

Dodaars Goudplevier Koekoek Spotvogel 
Jan van Gent Bontbekplevier Velduil Zwartkop 
Aalscholver Strandplevier Gierzwaluw Tuinfluiter 
Blauwe Reiger Steenloper Hop Grasmus 
Lepelaar Watersnip Draaihals Braamsl uiper 
Wilde Eend Houtsnip Veldleeüwerik Fitis 
Wintertaling Wulp Boerenzwaluw Tjiftjaf 
Krakeend Regenwulp Huiszwaluw · Fluiter 
Pijlstaart Grutto Oeverzwaluw Goudhaantje 
Slobeend Rosse Grutto Boompieper Vuurgoudhaantje 
Kuifeend Oeverloper Graspieper Grauwe Vliegenvanger 
Tafeleend Tureluur Witte Kwikstaart Bonte Vliegenvanger 
Brilduiker Zwarte Ruiter Gele Kwikstaart Koolmees 
Zwarte Zeeeend Groenpootruiter Engelse Gele Kwik Pimpelmees 
Eidereend Kanoetstrandloper Grauwe Klauwier Zwarte Mees 
Middelste Zaagbek Bonte Strandloper Winterkoning Staartmees 
Bergeend Drieteenstrandloper Heggemus Boomkruiper 
Rotgans Kemphaan Grote Lijster Ortolaan 
Buizerd Kluut Kramsvogel Rietgors 
Sperwer Grote Mantelmeeuw Zanglijster Groenling 
Bruine Kiekendief Kleine Mantelmeeuw Beflijster 1 Putter 
Blauwe Kiekendief Zilvermeeuw Merel Kneu 
Grauwe Kiekendief Stormmeeuw Tapuit Barmsijs 
Slechtvalk Kokmeeuw Roodborsttapuit Vink 
Boomvalk Dwergmeeuw Paapje Keep 
Torenvalk Visdief Gekraagde Roodstaart Huismus 
Fazant Noordse Stern Zwarte Roodstaart Ringmus 
Waterral Grote Stern Nachtegaal Spreeuw 
Meerkoet Holenduif Roodborst Zwarte Kraai • Scholekster Houtduif Sprinkhaanrietzanger Kauw 
Kievit Tortelduif Kleine Karekiet Ekster 
Zilverplevier T1:1rkse Tortel Rietzanger Gaai 



De Gierzwaluw 21 (1983), nr. 2 

Twee jaar geleden hadden we een Roodkopklauwier op Ameland. Ditmaal was het 
een Hop die als klapstuk figureerde. Leo en Edwin, die met z'n tweeën door 
het bos op de westpunt struinden, waren de ontdekkers van de vogel. Het is 
waarschijnlijk de eerste keer dat een Hop in Nederland gefotografeerd is, af
gezien van enkele nestfoto's. Er werden twee 80 Grau~e Klauwier gezien, een 
soort die in 1981 niet gezien werd. Van één werd ook de zang vernomen, een 
zacht gebabbel en gekras dat niet vaak gehoord wordt, Twee Ortolanen werden 
overvliegend gezien, waarbij kennis van de vluchtroep essentieel was voor de 
determinatie. De Draaihals hield zich beide dagen op in een bosje langs de 
Nesser Zeeweg, Hij was erg moeilijk te zien te krijgen, Meestal werd hij pas ge
zien als hij opvloog van de grond om snel tussen de struiken te verdwijnen, 
Er was een flinke trek van Regenwulpen, die in groepen tot+ 40 exemplaren 
overvlogen in noordelijke richting. Eén Jan van Gent werd gezien vanaf het 
strand terwijl hij voorbij vloog richting W. Dwergmeeuwen werden gezien vanaf de 
boot van Lauwersoog naar Ameland, Boven de kwelders waren Noordse Sterns aan 
het baltsen, waarbij opviel dat voor deze vermeende moeilijke soort het geluid 
een van de beste kenmerken is, Bepaalde roepen zijn duidelijk hoger en scheller 
dan de overeenkomende roepen van de Visdief. Opvallend in de lijst is het ont
breken van de Fuut. Hadden we meer tijd besteed aan zeetrek tellen dan was er 
ongetwijfeld een gezien, maar het blijft opvallend dat zo'n algemene soort, net 
als het Waterhoen, op het weekend niet gezien is. 

Jimmy, de jongste deelnemer,ontdekte een Kievit die met zijn vleugel vast 
zat aan het prikkeldraad van een nest''beschermer". Samen met z'n moeder heeft 
hij het slachtoffer van deze door sommige groeperingen als zo bijzonder nuttig 
beschreven beschermingsmaatregel weten te bevrijden. Door dit incident is mijn 
twijfel aan het nut van al dat gedoe met nestbeschermers nog weer eens toege
nomen, maar ongetwijfeld zal dit risico voor de vogels door de z.g. nazorgers 
gebagataliseerd worden, 

Rest nog te vermelden dat we op de "Kienstra-hoeve" een riant onderkomen 
hadden met volop ruimte en van alle gemakken voorzien, 

Hop, Ameland 8 mei 1983 


