Ameland, 27 maart 2021

FlevoBirdwatching excursie (57soorten)
Gids: Meino
Ameland is gezegend met een wondermooie natuur. De natuur van het Waddeneiland is uniek omdat op een
relatief klein oppervlak veel verschillende landschappen te bewonderen zijn.

Waarschijnlijk gaat de rederij ervan uit dat mensen in het weekend uitslapen. De eerste
veerboot gaat om 9.30 i.p.v. 7.15 uur zoals doordeweeks het geval is. Het is niet anders. Een
beetje later hier, een beetje later daar en start de excursie om 10.30 uur.
Bij het wakker worden is het gieren en brullen om het huis.
Harde wind en regen. Dan valt het lachen af. Op de pier van
Holwerd is het wel droog maar kunnen de bakstenen in de
jaszakken. Er staan schuimkoppen op de golven die vanuit
NWW op ons afrollen. Benedendeks op de veerboot is het
behaaglijk en kunnen de wilde manen weer even getemd
worden. Onderweg zien we om de beurt een rugvin tussen
de golven opduiken. Een bruinvis, dat is leuk meegenomen.
Verzoek
Op Ameland, bij de fietsverhuur, staan onze beide gasten van
vandaag te wachten. Op elektrisch ondersteunde fietsen.
Normaliter gaan we eerst richting west, langs het wad. Dat
is vol met de kop in de wind. Echter komt het stel met een
ander verzoek. Ze zijn nog niet naar het Oerd geweest, of
we daar misschien heen kunnen. Dat is richting oost, met de
wind vol in de rug. Flexibel als we zijn gooien we het roer
om. We huren “normale” fietsen in de hoop dat de wind in
de loop van de middag een beetje gaat liggen.
Specifieke soort
Eerst gaan we, op wind ondersteunde fietsen, een stuk langs
het wad. Het is hoogwater en afgaand. Witte kwikstaart,
kneutjes, tureluur, veel scholeksters, steenlopers, een grutto.
Marcel heeft zijn camera met 400 mm lens mee. Na een
tijdje voort geblazen te zijn is het tijd om over de zeedijk
koekeloeren. Binnendijks zien we o.a. wulpen en zilverplevieren. Weer verder bij een binnendijks plasje (Schipsloot) zitten
zowel kleine- als grote mantelmeeuwen. We verlaten de
zeedijk en gaan noord, een stukje het binnen(ei)land in. Door
weidevogelgebied waar brand- en rotganzen de vegetatie
kort houden. Er zitten al kieviten op het nest en hazen doen
een kunstje. Langs de vele ganzen rijden ook auto’s waaruit
grote lenzen steken. Dat doet me vermoeden dat er een
specifieke soort aanwezig moet zijn maar kan niet zo snel
iets ontdekken en vervolgen we onze weg. We stoppen
soms even om o.a. wulpen te observeren. Eigenlijk doen we

het om Marcel de gelegenheid te geven
om foto’s te maken. Dat doen we zeker
als we een paartje grutto’s tegenkomen
die vlak bij ons aan het foerageren zijn
en wijs onze fotograaf erop dat hij vanuit de greppel een mooi laag standpunt
heeft. Dat worden vast mooie platen.
Herkansing
Vanuit weidevogelgebied fietsen we
duingebied binnen en treffen al vrij snel
een paartje roodborsttapuiten aan.
Helaas zijn ze te snel om vast te leggen.
Even later is er een herkansing. Deze
keer slaagt het wel om een vrouwtje
“robotap” vast te leggen. Net na een
uitleg over torenvalken hangt er plots
eentje bij ons in de buurt. Op bestelling,
altijd handig. Een handvol putters zijn
te rap om vast te leggen. Halverwege
het lange fietspad richting het Oerd
stoppen we en wordt de telescoop in
stelling gebracht. Tussen de vele ganzen spoken 2 lepelaars rond. Onze
gasten zien nog iets rondlopen. Witte
kwikstaarten. Die moeten gecheckt
worden. Maar goed ook want er loopt
eentje bij met een zwarte rug. Een
mannetje rouwkwikstaart, die zie niet
elke dag. Goed gevonden!
Witte knikkertjes
Aangekomen op de hoge duin van het
Oerd is het genieten van het weidse
uitzicht. Er komen ook weer wat soorten bij. Een bruine
kiekendief, pijlstaart, wintertaling, slobeend. Het is hier echt
wel uitwaaien. De koude wind is niet echt grappig. We gaan

eerst iets eten in het prieel voor we de terugweg aanvatten. Dat blijkt een goeie zet want de enige 2 buien die we
vandaag over ons heen krijgen storten zich uit terwijl we een
dak boven ons hoofd hebben. Vanuit het thuisfront krijgen
we winterse foto’s toegestuurd. Dat blijft ons gelukkig verder
bespaard vandaag. We fietsen terug over het noordelijke
pad en pakken nog wat soortjes mee. Het is pal tegen de
wind in, het is ieder voor zich. Dan heb ik het over Dorris en
mij want we hebben geen windondersteuning meer. Marcel
en Laura zien het lachend aan met hun elektrische ondersteuning. Het is flink dootrappen tot aan Buren. Daar gaan
we het Noordzeestrand op. Van afstand zien we de witte
knikkertjes al met de golven meerollen, de drieteenstrandlopers. Ze zijn met velen en draven vlak voor ons langs. Mooi
fotografeervoer. Boven zee komt een groep zwarte zee-eenden omhoog. Ook niet verkeerd.
Kleurige vogels
We gaan verder door de bossen richting Nes. Het is rustig.
Een paartje fazanten poseren nog wel voor de camera’s
maar verder is het echt sprokkelen en besluit om nog een
poging te wagen aan het wad. Er ontbreken nog enke-

le soorten die daar te verwachten waren. Zover komen
we niet. We belanden tussen de brand- en rotganzen van
vanmorgen en ontdek ik de specifieke soort alsnog. Een
roodhalsgans tussen de brandganzen. Daar blijft het niet bij.
Een stukje verder, achter ons, zijn nog eens 4 roodhalzen te
zien tussen de rotganzen. Snel dirigeer
ik Marcel en Dorris, met hun camera’s,
naar de kleurige vogels toe. Ze lopen
lekker dichtbij de weg. Niet alleen is de
roodhalsgans een zeldzame verschijning in ons land, het is ook nog eens
een fantastisch dier om te zien en dan
ook nog eens 5 exemplaren bij elkaar.
Het is niet de eerste keer dat klanten
de koude wind in het hoge noorden
onderschatten. Een beetje later hier, een
beetje later daar maar toch stoppen we
iets eerder. Zelfs het warmlopen voor
deze geweldige afsluitende soort, die de
dagteller op 57 zet, helpt niet om het
schudden van de kou te stoppen.
Tekst: Meino Foto’s: Dorris/Meino

Soortenlijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kneu
Graspieper
Witte kwikstaart
Scholekster
Kauw
Steenloper
Tureluur
Rotgans
Zilvermeeuw
Wilde eend
Kokmeeuw
Grutto
Fuut
Zwarte kraai
Grauwe gans
Zilverplevier
Wulp
Meerkoet
Spreeuw

20.
21.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Stormmeeuw
Holenduif
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Aalscholver
Kievit
Brandgans
Huismus
Houtduif
Ekster
Buizerd
Fazant
Putter
Bergeend
Veldleeuwerik
Lepelaar
Rouwkwikstaart
Tjiftjaf
Pimpelmees

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Torenvalk
Bruine kiekendief
Pijlstaart
Wintertaling
Slobeend
Grote zilverreiger
Merel
Zanglijster
Roodborst
Zwarte zee-eend
Vink
Goudhaantje
Nijlgans
Groenling
Winterkoning
Turkse tortelduif
Knobbelzwaan
Goudplevier
Roodhalsgans

