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Ringmus
Vink
Groenling
Sijs
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Geelgors
Rietgors
Grauwe Gors
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deze Eikelstoter werd zowel in westelijk als in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen gezien
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enkele ex Pyramide
alg.
1 ex zingend omg. Biezenkreek
alg.
Dikke Bolle zat te zingen op een paaltje bij Nummer Eén

HET BIJZONDERE SOORTEN-PROJECT VAN SOVON
In 1985 is SOVON gestart met het Bijzondere Soorten Project BSP voor broedvogels. Het Broedvogel Monitoring Project BMP - dat in Noord-Holland goed
loopt - bleek te weinig mogelijkheid te geven om fluctuaties van de zeldzame
en kolonie-broedvogels goed te kunnen volgen. Over doel, opzet en werkwijze
van het BSP heeft men al verschillende keren in Limosa kunnen lezen. Een
kort verslag over de resultaten van 1986 verscheen onlangs in De Graspieper.
Tijdens inventarisaties door Provinciale Waterstaat van Noord-Holland zijn
ongeveer 20% van alle kwart-atlasblokken (2,5 x 2,5 km) in 1986 onderzocht.
Het aantal kwart-blokken dat door niet-medewerkers van Provinciale Waterstaat werd onderzocht ligt echter ver beneden de 10%!
Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen aan dit interessante project: u kunt bijvoorbeeld een Kokmeeuwen-kolonie tellen of in een kwart-blok
alleen de Bruine Kiekendieven tellen. Een en ander hoeft dus niet erg veel
tijd en/of moeite te kosten. Indien u geinteresseerd bent en mee wil doen, bel
of schrijf dan naar een der onderstaande coördinatoren van SOVON.
Roy de Haas
(DC SOVON NH-Noord)
Antwoordnummer 16187
1000 TE Amsterdam
020-170082
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VERSLAG VWG-WEEKEND SCHIERMONNIKOOG 3-5 OKTOBER 1986
Willem vd Waal
Van 3 tot en met 5 oktober 1986 verbleef de Vogelwerkgroep Amsterdam op
Schie rmonnikoog om de g~bruikelijke najaarsexcursie te vieren. Niet alleen
Amsterdam bleek ·ech~er op Schier te zijn belandt. Ook VWG Het Gooi (altijd
goed voor een Korhoen) en VWG Wieringen (met de beroemde Otto de Vries, die,
zo werd verwacht, wel een Reuzenstormvogel zoq ontdekken, of anders wel een
Vulgaris) en nog twee duistere groepen vogelaars stapten op het eiland rond.
Er waren dus meer vogelaéirs dan vogels op Schier. Het zou niet gemakkelijk
worden om als vogel zoveel mensen te ontwijken.
Op 3 oktober werden de eerste bijzondere soorten riant vanaf het terras
aan het strand waargenomen, namelijk een Middelste Jager en een Zwarte Roodstaart. Vooral Henk was meteen in extase! Later werden er ook wat IJsgorzen
gezien zodat de eerste dag niet meer stuk kon. 1 s Avonds arriveerde de rest
van de groep onder aanvoering van Piet de Sloper (die zijn naam later eer aan
zou doen) en zijn compaan Jan die naar later bleek zeer op dreef was en zodoende heel wat soorten zou ontdekken. De vierde oktöber bracht wederom pra~htig weer en de volgende soorten: twee heel hoog overtrekkende Ruigpootbuizerden, veel Gekraagde Roodstaarten, een mannetje Beflijster , een Smelleken, een
Klapekster, wat Strandleeuweriken en Sneeuwgorzen en zelfs een Bladkoninkje
en een heel late Fitis. Ook de volgende dag was het weer mooi weer. De zeetrekkers zagen wat Jan van Genten en Zwarte Zeeëenden, de landrotten enkele
Beflijsters en sommige gingen weer richting Strandleeuweriken, zo mooi waren
ze! Kortom er werden gedurende dit fraaie en gezellige weekend (en daar gaat
het tenslotte om) maar liefst 109 soorten gezien. Tellen we hierbij op de
Canada- Magelhaen- en Nijlganzen en de Casarca, dan komen we op 113 soorten.
Hieronder nog enkele opvallende waarnemingen:
Geoorde Fuut - 4/10 1 ex gehoord en op 5/10 ook gezien Kooiplas
Jan van Gent - 5/10 enkele 10-tallen op zee
Ruigpootbuizerd - 4/10 2 ex W Willemsduin
Smelleken - 4/10 1 ex jagend bij het Willemsduin
Middelste Jager - 3/10 een donker ex jagend achter Storm- en Zilvermeeuwen
lang s het strand bij Paal 7
Strandleeuwerik - 4/10 6 ex omgeving Paal 9-10; 5/10 22 ex aldaar
Beflijster - 4/10 1 o Willemsduin; 5/10 3 ex omgeving Kooibos en+ 30 ex
in de bosjes van het binnenduin die in de schemering hoog wegtrokken
Bladkoninkje - 5/10 1 ex omgeving VU-station; 6/10 1 ex in het dorp naast
de fietsenverhuur! (KH & LH)
Klapekster - 5/10 1 ex in de zeereep thv Paal 7-8; ook bij de Westerplas
werd er een gezien
IJsgors - 3/10 4 ex omgeving Westerplas en op 4 & 5/10 enkele malen gehoord
Sneeuwgors - 4/10 5 ex strand bij Paal 9

