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Willem van der Waal 

zaterdag 9 sept.em her 
Op vrijdagavond 8 eeptember reden er twe~ &ilt.!;,'G :t;;"dd m.et Aun.efä:.~, H~l, Menno, H,1.11, Frank, 
Ineke en Willem 's nachia om twaalf mu ,:;.:.:unt ri>Il~iv.1:d~t,~ i:r~.r 'l'n:,vi?mimdie. De ook met proviand 
gevulde auto's boorden zich onderweg door ,;;nl:e!e felle mistba.nkeu en even voc:;r .Borne in 
Tukkerland werd er voor aom:mig.e ex-cnrsiegnn.g.;,i·s e,;e;!! virmwe vaderlandse vogelsoort gescoord, 
namelijk de Kerkuil Helaas wae het dier vet;..i.lft ;;;p de ,,,,,'.;,g g;e,a.n :,;Ht..~n door een vermoedelijke klap 
v&n een auto, zodat de Kerkuil ge'l1n lan~ fo·;,..:,n mre,: beîd1öten !.eer~ Overigens verliep de reis 
voorspoedig en nûm op tijd werd Tl·avemfimie he'l"dl:t. Onder het genot va.n heerlijke brötchen en 
kuchen van een vroege bakker wachtten v.•e op het tijdstip dat de boot z.ou vertrekken. Het eebip 
vertrok op tijd, zodat alles volgena ach,ume. liep. 
Op zee was veel bewolking en mist, m~x h"tbrerwç,ge de tocht Wf:ind cl€ htcht p:.-ad1tig blauw en leek 
het wel een he~ cruise. Midden 1'.>-p ~e,e y\ooi e::.cc Sp1.n·wer., later ;;.-e11 Wes)),'ndief en ook nog een .iuv, 
Dwergmeeuw. 
Veilig in Trelleborg a&ngekomen., met rood veà":ra..:,.d,e kopJ,~m., ~:ir,d in de a:uto's en hup richting 
Falsierbo. Aldaar g&uw de tenten opge:K<t, ~eg6t0n e!1 ged.ro):ikw. ,an vt>Tmceid de bedd(.m opgezocht.. 
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Hóflviken 

Na het ontwaken, ootbip;en e~ lmiHoodn1.an g~!t.#;0°,:i <;~~j and ".l'<.mr d"; "-!'1~11,te :maai ll'khting Na.hben. Het 
Wlllfl half hfrwolkt met een ûo.-~~1:1wiri✓l h-E.r:M :::-: ]:<;.,:,a:uJo:t c,n het 1t1 ongevee.r 12 ?G. Het enige 
vermeldenswaa.rdige da,u bt~3k <,<;,e~ FA>tir,:ût..er .m ,w1!li over U'0 bs::kke,ndil B,.om.v.a.ti.t t;e zijn. Nou dat 
wu dus de beroemde Punt.! Vool a;,-1.m,;1~1,., m,::h:;.i:;€; vcg<:hi. D.:i,u nu;1,•;,:: L,.atu· de èmi {Lj1uig geheten). De 
wind die inmiddels wu oµgeiloy.e:n. kit 1:n¼:rd: f . .;, ';' fül dlh,i 1I1,;; b,ç,:t. v•;:;st.,1, blies bra.cllt geen vogels. 
Slechts een ViBa.:rend t.Tofm.-er<l1e df.l twfoi,, H,·t 2;Rtc:L"DI~r;,,,; w-~ c-,t;;,t wit1ti,Ó;,1Bfar. em w~:1 :dchUug 'Voorma.lig 
epoorlijn\jo eu Dennen hoe, ,:m1d..r,t _i,t, i:a,I.i. k,kb1,- t~ii·L s.1<\, wbJl S:i,'.;.: bf•i,i:J .• ·g;:,_ t],'l.li: wf;:;;·tl noodgedwongen 
een tijdelijke telpost, opgericht om tJ11u,:1•. 1/S:!:\.l •bt\ J.6.3ü u,u ME! a.a,:nl:w;.1.iüi.u•:k f:\.1.,-r,orn Iü.,.a.uvogd.s te 
tellen. Achtereenvolgens p&l'J'.~1:,den gt~:'!_?(;;t, v1N.:i 2-! 0!.~. ltl, 301 W'/1 9ü (çJ,,•.t,\I .vE.,r. W% j<:>o.~)1 44, ll, 56, 3, 
47, 72, 37, 68, 44, 52, 91, 69, 43, 234, 511 fü\ ê e.a '.!:R r,:~m,:.•,: JZö'l e:':,,11,,1pfa,i•~11. Aü 'J'-•e hh~:;·br.5 de üiet-exa.ct 
getelde verweg groepen bij cp tallen }.,,,,n,:;,n,~!:i '''"' 0f, l-áf;(;-J fL,r~rn:plé;,1ecn. E!e~J voor dU.ne ong;,woon hoge 
aantal en voor Falsterbo een .-ekorc&! (tl:M:,:i,:: "''~:gefot;;:~hi>é!.tk,n. ?'wsvarho~ Dat er ook nog een 



.De Gkriltn.luw 28 (1990),·nr.2 .. 29 

Smelleken, le kj Q en een Blauwe Kiekendief, ad d en een Bruine Kiek-en.dief Q met een zeer volle 
ltrop werden gesien, ach wie maalt daarom? Hè, hè wat een getell Om daanan te herstellen liepen we 
nog een eind om. Het zoogdier Boommarter bleek de mens als nieuwe aoort op zijn lijst te willen 
hebben, daarom benaderde ruj de meDB tot op twee meter, uiet wetend d&t hij daarom heel dom en 
makkelijk door de mem op de lijst van n.ieuwe zoogdieren werd geplaa.tet, Da.nk je wel Boommarter! 

m&&ndag 11 september 
Bij het ontw&ken bleek de wolkelose lucht te verleidelijk. Dm snel naar de punt. MMr wat een 
iegenvallerl Het is alechie 5 ?C en er staat een hsx·de noordenwind kra.chi 6 Beaufort. Wat een kou, 
wat een vogels. Geen vogel t.a ~en totdat een &lgiache vogelaar ons vroeg wa.t daar op die vlaggestok 

zat, waar ook de andere vogelaars uat\r keken. Er 
weerklonk een opgewonden krachtterm van Willem, want 
er za.t zomaar een SperweruH op die vlaggestok.! Wa.t 
wiebelig door de harde wind, ma.ar o zo mooi ~t die 
Sperweruil ons MD te kijken. De week kon niet meer stuk} 
al zou het de rest van de tijd regen~n, aJ zoe leen vogel zich 
nog latan zien, dit was schitterend..! Na. enige tijd ws.s de 
Sperweruil verdwenen, · zodat toegesnelde vogelaars en 
Zweedse DBA'en te laat kwamen. Achter de uil langs vlocig 
nog een Gierzwaluw, zo ziA je maar dat rustig aan doen 's 
morgena noeg toch nog ~•n voordelen · had. Op de punt . 
aangekomen wu er enige trek waar te nemen, met als 

venneldenswa:udige dieren twee maal 1 Wespendief, l Rode Wouw, 2 Boomleeuweriken en ter plekke 
1 Kluut. Twee laffe Zwarte Kraaien dorsten niet weg te gaan en werdel!. door sommige vogelaars voor 
jonge Roeken uitgemMkt. Zelfs de Belg zag dat het ieen Roeken. waren (mür dat zegt niet allee 
~~00 . 
EeornaaJ weer bij de tent gezeten steeg de tempe1·atuur tot de Mngename waarde v,.._n 15 ?C en was 
ook de wind aa.nzienlijk minder. Kortom prima roofvogeiweer en Tu.etJen 11.00 uw· en 13.00 uur zagen 
we de volgende vogels overkomen: Rode Wouw 11 ,.;:x, Blauwe Kiekendief 9 ex., Bruine Kiekendief 5 ex, 
Steppenbuizerd 2 ex, Ruigpootbuiaerd 2 ex, Havik 1 ex (dit eerste kj mannetje aou met zijn even oude 
zusje bleef de hele week in de buurt, we zagen ze elke dag). Verder za,gen we nog een Wespendief, een 
Zwarte Wouw, een Slechtvalk, twee Sch:reeuwarenden en circa 400 Buizerden en circa 700 Sperwers. 
Er werd ook nog een IJsgora waargenomea Bij de· camping hoorden we eèn Kuifmees en zagen we 
een groepje Krui11beklcen. Bij SkanOr werd een Juveniele Grauwe Klauwier en een Roodkeelpieper 
waargenomtlil, Een le kj R:etgana bleek zich tussen de wat gr.wronere eenden. ·v-ars~opt t.e hebben. Een 
succesvolle dag dua, het kon niet beter. · 

d.i.nrida.g 12 septcm her. 
Dinsdag &111.-~r, de ti}à vliegt. Ops~ enw\roort en weer n"1' Nübben. Het wu zo'n 8 ?C met wat 
wolken en een 'flind,ie ve.x. 2 Be&ufort ui, alweE::r noord iat noordoost. Van 7.15 tot 9.1-5 uur Hepen we 
wat rond op de punt en rond de ,,uw-toren,, Slee.hts ~,eu Grote Gele Kw-ilu,,taa.,t, een Roodkcelpiep€r, 
wat RingmWJ8en en voor de tweede dag C\'m Gra.smus verschenen in ons kijk~irbet;ld. Niet veel soep:, en 
we riJden na.ar de ient om kc-ffie t-e ient.e:n. V 1tn lOJ)O t,:.t 12.00 uu r költen we t>mhoog en scoorden we 2 
Q en 2 d BlM·..,~ Ki~k, dtie Rode Wouwen en tien Brnîne KiektmdioJ, uou nee dat wan ook niet je da.t 
en dWJ be/)ïo~n -~e m&&r om in MaJmo rond te ga.a.1); iib,ppen. Alleen !<'r&nk h!eef thuis om enige uren. 
ongestoord te kunn.er.. studeren. We :,.ouden ,<!!kaar aan het eind ..-au de middag w,eer in Skanör 
onwioeten. 
Daar zagen we een Bon•~ Vl.:;egenvt.ager, een Braamslutper, een füil<luiket, W3tlr. ~at Grasmussen en 
de inmiddels vei·t.m"w.Je Phy!1.-;ac-0pii.., Roodsua.rite1t, Paapjes, etcetere~ Oc;k zien we vanaf het 
Noormancenfor, ~m Blauwt\ K:eke::.;,d.ief c.d <J oDn ,:ie:a S:m.eH~ken Q. 

woensdag 13 r.eptember 
Dit zou de dag vu1" de 1ner,w" worden, aldWi wel'd demoe;tati1SCh be.!loten. Het was vrijwel onbewolkt 
en 12 - 15 ?C met een 'ö<fin.d vao 6 BMufoi'"t uit, jawel. noord tut nQOrdoost. Eeret reden we naar 
Vombl!Jjon. Onderw<ë.g troffen W6 9 Rode Wouwen en f:&t Boomvalk. Vomhsjön bieek een uitstekende 
piclm.îd:pfak en dm: a t.?.'U we lekker in het ronnet,r.i onder het toot:îend oog van ·.vat z"arte Mezen. Het 



meer zelf bleek doodstil en, op wa.t. Futen. na., v-~rlaten. Een helicopieroefening veroorzaakte ,._, 
herrie en er werden door d.e 11:auff elaare zoogdie:rprenten gelezen. Hup, verder maar weer naar 
Krankeajön. Dat wu bete:r. werk. Zeker omdat Hearel een nieuw militair object op zijn lifeliat mocht 
zetten, namelijk ~-n S103 tank. Op het meer een Brilduike::--, boven het meer een vissende Visarend, 
een Bruine Kiekendief 9 en twee overvliegende Kraanv·ogefo. In het. riet Heten de Rietzanger en een 
Kleine Karekiet zich horen en zo Het dit Skàme meer zkh, va.nnf de uitkijkt.oren, van zijn beste kant 
zien. 
Op de terugweg zagen de weerkamiers dat er iet.sin het weer aan het vemnderan was. 

donderdag 14 september 
Ja hoor, he, regende, zodat er kon worden uitgeslapen, h~erHjkl 
Vervolgens wandelden we bij ee.u windje va.n 3 tot 4 ~ufoi:t en een tempera.tuut van 10 ?C toeh 
ma.ar van Nabben nu.r Skanör. Dat leverde langa het l'lt:tan.d e,,:n Veldu.il op. Af en toe wu het droog 
en we zagen nog een R.oodkeelpieper, een Kleine ~-t-c:ld:at en de imniddelB da.gelijkse Havik. De 
temperatuur steeg eo het. werd e:rg broeierig. Eenmaal w~.;.,:r ;,p de punt teruggekomen· begon het 
gelukkig weer te regenen, zoda.t het lekker fris werd. Onder t.aiie 0UU11tandigheden bekeken we een 
O....ergmeeuw in winter.hleed en 7 KemphM!.en. 
Na de regen werd het 'midd8.gs droog en we besloten dt1 sia,,:t,jpp!e.B.W van de Kr!J.8>llvogela te bezoeken. 
Dat is Borringes~ en er vlogen zo'n duiz.mid Kauwen, Roeken ea Bonte Kraaien rond toen we er 
tegen zoDBOndergang arriveerden. Ook. zij maakten zich gett,ed voor d~ nacht. G:rau·ne Ganzen hadden 
ook hun keus op het meer laten vallen als daapplaa.te, roda.t, hon,t.i en zien je verging. En daar 
kwamen de Kranen! In g1.-oepp vïogen rz.e rond tot alle Kni,,ien in:aient waren en toen gingen ze 
opeens allen tegelijk neer. Hei bleken er te!Ullotte 31 t.,.,:: zijn, waa.rvan 13 jonge dieren. 

vrijda.g 15 septe:t.L1her.
De voorlaatnte dng alwe1P.:r, wh1.dha.cbi 1 t.<.t r~ iii~ he·t !tuichve~k~, <'à.n 12 ?C deden enkele dappenm toch 
heshtîten om mMr ee,:t.0 op d,'l ynmt \e gs.;,.n hljk~IL Door d;;, l!;n~!h.a.ide wincl ·~iel er aen Middelste 
Jager ,1.12 zfon <li1, a.chte:: Guo~:e f1ie::.'-UJ en 2;nv-ennce,nren a.&m;ï:1,t, ma.ar tevergeefs., Du!!! de Ja.gcr koos 
maar weer ~ en d.s.it.r ·Jlogen !:h·-ca. 250 Grn,uw Ganufil v1.1,m.üt Denemad:eu na.ar de punt, alwaar zij 
op het wad g,inge11 uitin.1:t"t-m.. ZcH1, E1e1ï joveru,31'-, Grti.uwe f'ra,njepooz :awom aan dtJ westkant van 
Nabbun rond. Op dtl t-ir,.1~~~1§ gi7,1g de wind ti~gen em e.r kwar.:, zowa.M wr..i i.r-dt op gs.n,g. Veel Vinken, 
wat Ke-p1:n en ,nok w,ü Pti.t-1.,:u-.s irnllen r.•eg, Bu:idelmezen h.o::mkm we en wa~1-.,ic:ht.jg 1.ageu we boven 
de vinken 8 Buidchn,:!ll!!etG. heel da.pp;-.-l' naar z.oo vHeg~;,1" Vor,ebnoe b:rachkm enkelen van h.et 
niîsgMelad.uip de m.iuda.►.; dc;~j.' lfJ. T:r.:Jtlebo.-r; e.1 &Jtd~~f)°!;I). gi.r.,gmi J:Klg tle.:l b-se't na.w- Ska.oGr, waar zij 
nog een R,::;otlkealpi,ep.<.'lî' :.¼\gt:,.n. :l<}ál:.. pl'!.l't!'#lt:>U was i~t; g•.::,hskkii3 hlj het;, upoorha.a.ntje een Kleine 
Vliegenvanger V.:· ~i..,m1. 

zate.t.--d~ 16 S<,'J)i:.ó:~mh5::: 
De all6.l'U1tttllte dag 11m ;rod rn,:,aaten wt:1. ,;,Hes inpakken, Nat ,;;i:::fü,;·wa;,,t\ ma.-.;r de boot i:ou nfot wachten. 
Onder het inpakken 1.uun6n w,3 nog e.~n Goo:!.go:riJ ev. een G::o1;e Geit: Kwiklll~t waJu. De bootreis 
terug waa !t,n11;, s~ai eu 1,omilJe-., dcx:ir h,•,t mi"'3F.etige weet. Û'fl v.:ilh :l'-oo werd n<:,g wel ee.u 'rorenva..l.k 
gezien, mMl' .rerdar wai,1 k..:1<ert.el'.il blij t.oen d.® Emt,1'a werden. gi~dart eri er ,h:.hting Anl)1~rdam gereisd 
kon woF'd«'..n. Rond middetiilä(:~,~ W'M IC';er.> :i,\l.de;: 'll!ï"et?r thuis en kcl'.)d0;1 we weer in een echt hod sla.pen. 


