Ameland, 1 september 2020.
FlevoBirdwatching excursie (77 soorten)
Gids: Meino
Mooi, magisch, mysterieus …
Woorden schieten te kort om de sfeer te beschrijven. Wat is het wad toch fantastisch!!
Om 5.50 uur uit de veren. Om 7.15 uur varen we vanaf de Holwerder pier richting Ameland.
De zon is dan net aan de horizon verschenen. Om 8.10 uur stappen we het eiland op. Rap de
verstikkende mondkapjes af en naar de ﬁetsverhuur waar de excursiedeelnemers, het echtpaar van de Peppel, ons begroet. Hup in het zadel, we kunnen los.
We gaan richting west langs de wadzijde. Het is al hoogwater.
Ik ben wel wat gewend wat het wad betreft maar toch is het
opnieuw ‘mindblowing’ om het te beleven bij windstil weer.
Het geeft een extra dimensie en de rust is overweldigend.
Ook de vogels lijken ervan te genieten en zitten lekker in het
zonnetje op de basaltblokken. Vele steenlopers scharrelen
rond om hun ontbijt te scoren. Veel witte- en enkele gele
kwikstaarten en tapuiten op de zeedijk. Voor ons uit vliegt
steeds een oeverloper, luid roepend. Een stuk verder zit een
groep oeverlopers, foeragerend in het gras op de zeedijk.
Ook watersnippen vliegen roepend en in zigzagvlucht voor
ons weg. Er blijft eentje zitten. Prachtig beeld zo aan de rand
van het kalme water. Enkele heren eiders zijn druk met het
opduiken van schelpdieren. Ze schudden ﬂink met hun kop
om het voedsel los te krijgen uit de schelp.

Op de huid
We stoppen bij de plas van de Lange
sloot. Achter ons, boven het wad, is het
gekir van grote sterns te horen. We zien
2 stuks langvliegen. Het is stil in deze
tijd van het jaar qua vogelzang maar
er zit toch een kleine karekiet stilletjes
te zingen. Een waterral roept aan de andere kant van de plas. Bontbekpleviertjes vliegen over, net als een vrouwtje
pijlstaarteend. Groenpootruiters horen
en zien we langs komen. Aan de overkant is het kenmerkende geluid van een
familie baardmannetjes te horen. Terwijl
er wordt getracht om ze in beeld
te krijgen zie ik in mijn ooghoek iets
Paniek
groots over ons heen komen. Ik moet
Bij de Ballumerbocht besluit ik om even over de zeedijk te
het even laten binnenkomen. “Wat zie
spieken. De hier gelegen bosschages, veelal met rozebottel
je? Wat heb je in beeld,” vraagt Dorris.
aan de overkant van de vaart, bieden genoeg reden om de
“Nou euhh ... iets van een zeearend.”
rest er ook bij te roepen. Er zitten o.a. veel groenlingen, een
Alle aandacht gaat nu naar de van ons
groepje sijzen, braamsluipers, zwartkop, grauwe vliegenvanger, af vliegende deur. In de telescoop is het
holenduif. Een stukje verderop steken we de zeedijk over
dier ook goed te volgen en is de witte
en ﬁetsen binnendijks verder. Het is hoogwater en is het
staart en de lichte kop met gele snavel
interessant of er wadvogels te spotten zijn op hoogwatergoed waar te nemen. We krijgen opvluchtplaatsen (HVP). Dat slaagt rijkelijk. In een weiland zit
nieuw een mooie show te zien. Ergens
een groep vogels die bestaat uit wulpen, spreeuwen, goudboven het Noordzeestrand besluit de
plevieren, rosse grutto’s en grutto’s. De aanvoer van vooral
adulte zeearend rondjes te zweven en
goudplevieren is spectaculair. Van ver en grote hoogte komen wordt daarbij op de huid gezeten door
ze binnen. Het wordt nog gekker als er een juveniele bruine
3 buizerds. Om de beurt stoten de ‘kleikiekendief over komt vliegen. Alles gaat in paniek de lucht in. ne’ buizerds op de arend. Een geweldige
Tijdens het rumoer weten de soorten elkaar in vlucht te vin- beleving rijker.
den en landt uiteindelijk eenieder in zijn eigen familiegroep.
Een prachtige show en de term HVP zal waarschijnlijk wel
blijven hangen.

Heel druk
We waren nog niet klaar met het scannen van de plas. Een
smient in eclipskleed (overgangskleed). Zou die hier thuishoren of de eerste overwinteraar uit het noorden? Er zwemt
een tafeleend, een juveniele blauwborst schiet het riet in,
2 lepelaars vliegen over, watersnippen foerageren op een
eilandje, in een stil hoekje zitten zwarte ruiters. Plots heb ik
een heel druk vogeltje in beeld. Een zeldzaamheid uit het
hoge noorden. Het is een grauwe franjepoot, in winterkleed.
Ook nog redelijk dichtbij. Het ADHD-vogeltje is in de kijkkoker prachtig te volgen.

polletje bies. Een grote mantelmeeuw met zijn roze poten
is ook in rust. We ﬁetsen daarna verder door de duinen
richting oost. Na de lunch zien we een sperwer boven het
bos bij Nes die mooi voor ons langs komt ‘ﬂappen’. Even
later zijn we in datzelfde bos. Het is
er rustig. Goudhaantjes en een grote
bonte specht. Aan de rand van het bos
zien we een buizerd met daarachter
een torenvalk die een muis verorbert.
Overal vliegen libellen. Paardenbijters
en een enkele bruinrode heidelibel.

Flap ﬂap
We vervolgen onze tocht door het eiland via Ballum over te
steken. Bij het Noordzeestrand stappen we van de ﬁets. De
vloedlijn is helaas ver weg. We pakken een stukje Groene
strand mee. Kluten staan te slapen in een laagje bewegingloos water. Het is net alsof ze zweven. Bonte strandlopers
scharrelen rond. Een drieteenstrandloper rustend tegen een

Compleet
De excursie is weer eens uitgelopen
maar het rondje is compleet en alle
biotoopsoorten op het eiland meegepikt. Een supermooie dag die magisch
begon, eindigt met 77 vogelsoorten op
de teller en geweldige belevingen rijker.
Tekst: Meino Foto’s: Dorris

Soortenlijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kokmeeuw
Stormmeeuw
Steenloper
Wilde eend
Witte kwikstaart
Kleine mantelmeeuw
Huiszwaluw
Spreeuw
Graspieper
Boerenzwaluw
Oeverloper
Zilvermeeuw
Eidereend
Kanoet
Watersnip
Aalscholver
Tapuit
Fuut
Wulp
Putter
Houtduif
Baardman
Meerkoet
Sijs
Zwartkop
Groenling

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Braamsluiper
Holenduif
Scholekster
Winterkoning
Tureluur
Grauwe gans
Waterhoen
Blauwe reiger
Gele kwikstaart
Grote stern
Rosse grutto
Zilverplevier
Goudplevier
Kievit
Bruine kiekendief
Grutto
Kleine karekiet
Bontbekplevier
Groenpootruiter
Kuifeend
Waterral
Pijlstaart
Zeearend
Smient
Grauwe franjepoot
Blauwborst

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Kauw
Tafeleend
Knobbelzwaan
Nijlgans
Lepelaar
Zwarte ruiter
Zwarte kraai
Turkse tortelduif
Zwarte roodstaart
Ekster
Roodborsttapuit
Koolmees
Pimpelmees
Huismus
Kluut
Grote mantelmeeuw
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper
Heggemus
Sperwer
Goudhaantje
Grote bonte specht
Vink
Kneu
Buizerd

