
VOGELS KIJKEN OP AMELAND of STORM, REGEN, MIST EN KOU 

gedurende de periode van 4-1 1 tot 18-1 1 1 985 vvas ik in staat om zeetrek
waarnemingen te doen op Amel and. Een soort herhalingsoefening, warit in 1 979  
was ik e r  ook .al eens gev1eest in november. Aan 'die week had ik goede her
inneringen, en dat , gecombineerd inet het feit dat er in novèmber op de 
Oo:f!tel i jke waddeneilanden zo we inig aan zeetrek wordt gedaan ; deed mij in 
de zomer al beslui ten er eens heen te gaan. . . 

Ik he.b mijn tijd daar gehéel en al besteed aan z.eetrek, voor zover · het 
weer dat toel iet.E�nmaa.l· ben ik op een mistige dag naar de waddenkant geweest , 
waar 66k niets te z ien \'las . i-lat ik aan vogels heb gez ien , afgez ien van zee
vogels en niet-zeevogels boven zee , . zag ik op mijn korte wandelingen van en 
naar het strand. Vrijwel dagelijks enkele Blauwe Kiekendieven, enkele Ruig
poo·tbuizerden, een Buizerd,  twee Sperwers en een Pestv�gel . ·Het verdere 
verhaal is geconcentreerd op de waarnemingen boven zee . 

Hét grote nadeel bij het doen van zeetrekwaarnemingen op Ameland is het 
ontbreken van een goede waarnemingspos itie . Ik heb deze twee weken waargeno
men vanaf de (lage) zeereep , van s trandopgangen en vanaf het st:r.a.nd zelf .• 

Mede .. daardoor ben ik zowel weggeregend als weggehageld als weggewaaid als 
\..J"eggestuifzand. Ook droeg de lage pos i tie er niet toe bij  veel te zien op 
de verscheidene dagen met hoge tot zeer hoge golven. Uit de korte tijd 
die groepen eenden in z icht waren , groepen tot 1 00 exx. , mag wel worden - af
geleid, dat ik veel gemist heb •. Maar daar val;!; niet zoveel over te zeggen. 
In het vervolg van mijn verhaal zal ik me dail ook beperken :tot het waargeno
mene .Er was per slot van rekening toch oók genoeg te z ien. 
Hieronder volgt een overzicht. 

Duikers 
Ne"j; zoals in 1 979  werden er ook nu weer zeer grote à�_tallen duikers waar-
genomen. In de eerste week werden er -ook al door de harde wind- riiet bij:... 
zonder veel gez ien ( gemiddeld 9 ex. per uur) , maar in de tweede week,waarin 
het weer v.eel rustiger was , passeerden er zeer grote aantallen .  De hoogste 
uurtotalen waren 91-96-1 1 9-192.  Gemiddeld passeerden er ruim 53 ex. per uUI'. 
Duikers passeren vaclc in groepjes en groepen (grootste groep 35 ex. ) ,  wat 
mogelijk een rol speelt in de bekende constatering van Verwey uit �91 9 ,  
dat e r  regelmatig 1 0-1 5  ex. passeren in het toch kleine veld van zijn teles
coop.Een ander opvallend feit i s ,  dat duikers vaak op betrekkelijk grote 
hoogte passeren. Het is niet ondemkbaar, dat bij het constant door de kij
ker kijken een deel van de hoog passerende duikers gemist wordt. De op
vallendste waarneming in dit verband waren enkele exemplaren die ik zag, 
toen ik Thvergmeen.ü·Ten op grote hoogte zat te bekijken . 

. 

Ik heb het op naam brengen van duikers achterwege gelaten , omdat dat bij 
dergelijke aantallen een klus is die teveel aandacht opslurpt, en omdat 
voor determinatie mijns inziens zowel uitstekende waarnemingsomstandigheden 
als een . telescoop vereist zijn.  Alleen v-1Ü ik 1r1el melden dat er zeker 3 ex. 
Zl.Jn gepasseerd, . die zowel zeer groot waren als een donkere ·kop hadden. · 
Maar of dat nou IJsduikers warèn • • • • • 

Futen 
Zovrel in de eerste vreek, bij  harde vlind, als in de tweede 1r1eek passeerden 
er Futen, maar niet zoveel . In het totaal ongeveer 1 80 ex. Verder zag -ik 20 
Roodhalsfuten en enkele niet nader gedetermineerde kleine fuutjes � 

Stormvogels 
Op 7-1 1 passeerden er in de middag· op vri j  korte afstand tvree Grauwe Pijl
stormvogels . · Ze waren prachtig te zien in de volle zon , waarbi j  ook de 
lichte baan in de ondervleugel goed opviel . 
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Op 1 1-1 î passeerde �r bij ha.:rde . wind•- -na m.vare storm een Noordse Stormvo

�11 2-1 1 vlogen er bij N\f..;.\-dnd ( 2-3BJ én .. een ve�i la€ere deining 164 1Joord
. se 'stormvogels l�gs • .  Ondanks de veel lagere golven, de afgenomen :wind. en 
·de zon di� weer scheen , lvaren ze vàa.l{ _ m()eilijk .te zien,  vooral op grotere 

· afstand. Ongetw;i.j f'3ld een gevolg van de lage waarnemingsposit.ie ,  ongeveer 
4 rifeter boven de. zeespiegel., Hèt geeft in ieder geval te denkén over vrat 
ik in de voorgaande dagen mogelijk gemist heb, met golven van 2-4 meter. 
Enkele exemplaren passeerden op korte afstand en waren prachtig te zl.én. 
Het is een prachtgezicht zo' n  stormvogel i:r;1 de volle zon te zien ,  met fel 
oplichtende. kop tegen het donkere water, vlak .voor een golf uitzeilend, 
moeiteloos over de golf heenk:antelend · en voor de volgende golf weer OP-
duikend. 

· · 
; · .  ·. · . 

· 

· .. · , 
· 

Ook passeerde er >-reer een Grauwe P:ljl Ö'p .de,ze dag? in · tegenstelling tot 
de vorige , die veel z�ilden op de harde wind, vloog deze vooral nogal 
houterig klapwiekend, afge>·dsseld met enkele korte boogjes . · 

Op 1 3-1 1 passe�rden er nog t\1ee Noordse Stormvogels .• 

Jan van . Gent 
Vooral dê eerste week passeerden er aardig v1at _Jan van Genten, maa.r ook daar
na nog wel enkèlen. In totaal ongeveer 1 80 ex. 

Eenden 
Eenden vormen de hoofdmoot van de waargenome� . vogé.ls.  In totaaJ. passeer
den er in deze twee weken zo' n  22 . 000 éx� In de eerste week ksTamen er voor-

. al Zuarte Zeegenden voorbij , in totaaï ca 5.000 ' ex. Opvallend waren op 8-1 1 de 1400 ex die in de eerste 10 minuten van die dag passeerden. 
In de tweede v1eek passeerden er bij veel rustiger t·reer veel meer soorten 
en grotere aantallen .  Op enkele dagen passeerden er redelijke aantallen 
zwemeenden grote aantallen zeeëenden en eiders . Een paar aantallen: 
5000 Zwarte Zeeëend, 300 Grote Zee�end, 9500 Eidereend, 1 000 Smient , 
50 Brilduiker , 1 50 Middelste Zaagbek, 27 · rJseend. 
Lastig is dat veel eenden op grote hoogte passeerden . en vaak ook over het 
strand. 

· 

Ganzen 
. Normal iter Z2Jn ganzen behalve Rotganzen een betrekkelijk ongewoon verschijn

sel boven zee 4 .. Toch heb ik er wel wat gezien. In de tweede week passeerden 
er zowel grauwe ganzen , Kolganzen, Kleine Rietganzen als Brandganzen. 
Verder kwamen · er ook ongeveer 1 000 Ro-tganzen la.rigs. In Noord1-.ri jk vliegen 
ze al tijd boven zee , op Ameland passeerden grote groepen genoegl i jk bab
belend over het strand. Zeer fraai , eri makkel� jk, zot n  early warning 
system. 

S1!eltlopers 
November is :n,iet de t�jd voor steltlopers . Slechts enkele soorten zijn te 
ve,rwachten . Drieteenstrandlopers ter plaatse (max.'1 50 ex) , Kieviten en 
adudplevieren bij ZO-wind ( 100 ex en 1 00 ex) . Verder een paar Zilverple
vieren, Bonte Strandlopers , Steenlopers een paar 1Jàtersnippen en een 
Houtsnip uit zee . 

Jagers 
In totaal passeerden · er in twee weken ( 54 waarne�ingsuren) ruim 60 j agers . 
Daaronder enkele Grote Jagers .Eén van deze Grote Jagers verdronk een 
Drieteenmeeuw door erop te duiken en de Drieteenmeeuw onder water te hou
den.Mogel ijk in verband met een dergelijk voorval - staat de vondst van een 
dode , gave Drieteenmeeuw,  wa.arVan de bo_rst echter 1-las opengepikt . 
Verder passeerden er 1 6  Middelste Jagers , waarvan enkele adulten donkere 
fase.  
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Ook Kleine Jagers entbraleen nie'tc.Zo ' n  20 ex.; heb ik genoteerd •. 

Een groot deel van de >faargenon1en j a.qrrers kon ik echter n{et op naam brengen. 
Daarbi j  speelt een rol dat ik al j aren niet meer' regelmatig over zee kijk, 
en ervaring een niet te onderschatten factor is b i j  het op naam brengen 
van j agers . . 
Achteraf hoorde ik dat er l angs de Hollandse kust in deze periode grote aan ..... 
tallen Middelste Jagers waren gez ien. Hak-schijnli jk valt een groot deel van 
de niet-gedetermineerde j agers in deze groep. En zelfs acht ik het niet on
mogeli jk dat ik er bij  enkele Kleine Jagers naast heb gezeten , Ver�chillende 
malen heb ik na enige twi j fel toch maar 'tot Kleine Jager besloten ,  z i jnde 
de vlaarschijnli jker soort . Een geval dus . waarbij het beeld van wat normaal 
is , de waarneming be5ihvloedt . Dit alles is echter geredeneer achteraf en , 
aangezien de vogels gevlogen zijn , speculatief. Voor enkele gevallen bli j ft 
er enige twij fe l .  Hat niet \fegneemt dat ik ook hele mooie , hel e  e chte Kle i
ne Jagers heb gezien . He t  bli j ft lastig als· een soort groottevariaties ver
toont. 

Meeuv-Ten 
Vooral in de eerste Heek passeerden er grote aantallen Drieteenmeeuwen . In 
de tweede week waren er regelmatig enkele . ter plaatse en passeerden er klei� 
ne aantallen ,  vaalc op grote hoogte . 1n totaal passeerden er zo ' n  2000 ex, 
waarvan 5 met olie besmeurd. 
Cwegmeeuwen passeerden vooral in· de tweede week , in kle ine groepj e s . Vaak 
vlogen ze op grote hoogte en kwam er enig geluk bij  kijken om ze te zien .  
E r  bnirnen vooral adulte ex., langs . 
Op 6-1 1 passeerde er een Grote Stern . 

Alken Zeekoeten 
Alk Zeekoeten zag ik vooral in de eerste week, bij helder weer na harde 
win� . Veelal passeerden z e  in kleine groepjes . In de tweede week passeerden 
er slechts enkel en . Op naam brengen was vaalc onmogelijk.Dat lukt siechts 
bij 1 Alk en 1 6  Zeekoeten . 
Verder passeerden er op 7-1 1 ,  na s torm ook 7 Kleine Alken , inderdaad zeer 
klein . 

Als laatste waarneming v-lil ik het constant aanvlezige groepje Sneeuwgorzen 
noemen , tot 1 6  ex.Eenmaal Z>fom er vlalc langs het s trand een Zeehond.Zo 
weet je dat je op de tladden z i t .  

A l  met l a  geen slecht resultaat . D e  vr aag  dringt z ich op , i n  hoeverre het 
oostelijk waddengebied een aparte plaats inneemt binnen de Nederlandse 
zeetrekvmarnemingen . Het ontbreekt ons helaas aan voldoende gegevt3ns om een 
vergel i jking te maken tussen de Hondsbossche Zeewering, Texel en Ameland. 
Maar het in niet onvoorstelbaar dat Texel meer in het verlengde l igt van de 
Hondsbossche Zeev1ering dan Ameland. En in dat geval steunt de zeetrekver
slaggeving vari de Club van Zeetrekwaarnemers aangaande de wadden onterecht 
voc.ral op �exe l .  In ieder geval verdient Ameland louter op grong van de 
resultaten meer aandacht dan het nu kri j gt . · 

Rob de Moo ij 

Hebt u na lezing van het bovenstaande zin gekregen om o ok eens op Ameland 
te gaan kijken? Lees dan de aankondiging van het riaddenweekend op de vol
gende bladzi j de .  Het l ij kt nog wel ver weg, maar het is september voor j e  
het weet t 
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