Korte impressie vogelweekend Sommebaai
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Tjonge, wat kun je veel energie krijgen door zo’n heerlijk weekend vogelen in het
buitenland! Het was net zoals voorgaande jaren op Schier en Texel fantastisch, vooral qua
landschappelijke omgeving maar ook doordat we mooie soorten hebben gespot. De
stemming in ons gezelschap was door het mooie nazomerse weer van meet af aan
opperbest. Als we meer excursietijd hadden gehad zouden we nog kilometers verder
gelopen zijn, al vogelend en de prachtige vegetatie bewonderend met uitleg van Klaas en
Hans. Nieuw deze keer was dat iedereen op onze mailinglist kon kiezen uit vier opties voor
het vogelweekend: kort of lang gaan, gekoppeld aan diverse bestemmingen in binnen- en
buitenland. Vrijwel alle belangstellenden kozen voor een lang weekend aan de Baie de
Somme. Tijdens een voorbereidingsbijeenkomst van dit avontuur bleken velen te willen gaan
kamperen. Lex en Hans hadden aangeboden “het kampje”, zoals Lex het steeds noemde, te
organiseren en hadden het in nauw overleg met de leiding van de camping pico bello
opgezet. Prima ontbijt in ‘le grange’, een schuur waarin tafels en stoelen klaargezet waren,
ons gratis ter beschikking gesteld. En een nauwkeurig uitgekiend excursieprogramma. We
moesten namelijk rekening houden met de getijden: bij laag, opkomend water naar de pier
bij Le Crotoy en juist bij hoog water naar het Parc Ornithologique de Marquenterre. Daar
trekken vele wad- en watervogels dan naartoe.
Vrijdagmiddag waren Agatha Gravemaker, Fransje Everards, Gerry Huys, Hans de Bruin,
Hennie Hadderingh, Klaas Everards, Korrie Jaarsma, Lex Kramer, Lilian Goossens, Marjanneke
Ouwerkerk, Roel Steenbeek, Ton Janssen, Wiek Huys en ik gearriveerd om hun tent op te
zetten of hun camper, caravan of een gehuurd mobilehome in te richten. Sommigen waren
er al een dag eerder. We hadden onderweg uiteraard vele soorten gesignaleerd; die van
Frankrijk heeft Marjanneke in onderstaande lijst opgenomen. We besloten met wie dat
wilden aan de officiële opening om 17:00 uur vooraf een wandeling te maken naar het dorp.
Aan de baai gekomen bleek het al geruime tijd aflopend water te zijn. Op het wad zaten
louter meeuwen.
Dat e.e.a. met de Franse slag gaat merkten we al spoedig: de grange was die avond verhuurd
voor een feest. Met elkaar buiten zitten op het kampement van Hennie en Agatha was
vanwege het lekkere zonnetje een prima alternatief.

’s Avonds gezellig samen aan de soep met stokbrood en Franse kaasjes in een van de
mobilehomes.

Vroeg uit de veren, Lex al helemaal; hij was op zijn
fiets bij de bakker en slager geweest voor het ontbijt.
Allerlei soorten brood en lekkere ham, paté, rillette en
kaas. Gerry bracht zelf gemaakte jam mee (De twee
potten zijn helemaal opgegaan.) en velen namen koffie
en heet theewater mee naar de grange. Zelf je
lunchpakketje maken.
Opmerkelijk was een flinke trekgroep blauwe reigers die pal boven de camping zuidwaarts
vlogen. Even na 9:30 uur liepen we de pier van Le Crotoy al op om vogels te gaan
waarnemen. Opnieuw de overweldigende aanblik van de wonderschone Sommebaai!

Zicht op St. Valery aan de overkant. Veel
wadlopers op sjouw. We liepen de ‘piste
cyclable’ vrijwel helemaal af en weer terug.
Tussen diverse soorten meeuwen
(zwartkopmeeuw c.f.) liepen kluten,
bontbekplevieren en een enkele bonte
strandloper.
We keken lang naar een groep ibissen; moeilijk
die exoten te determineren. En die langs
schietende valk, was dat geen slechtvalk?
Aanvankelijk zetten enkele grof ogende eenden,
die maar niet van hun plaats af kwamen, ons voor
een raadsel. Totdat we een jachthut daar nabij in
het veld ontwaarden: het waren een stelletje
lokeenden. ’s Zondags zouden we pas echt zien
wat voor een jagersvolk Fransen zijn! Overal lokeenden op plassen voor de jacht, in het gras
zelfs lokgrutto’s en lokkieviten.
Terug bij de auto’s: op naar het Parc de Marquenterre. Het was daar superdruk. Legio
groepen die rondgeleid werden, vele families en stelletjes maar ook heuse vogelaars liepen
de dertien (!) vogelkijkhutten af. Het was soms moeilijk de juiste vogel-kijk-attitude in de
overvolle ‘observatoires’ te handhaven: stilletjes alle geluiden waarnemen en geduldig door
veldkijker en telescoop turen. Bij de paarden in het weiland zaten vele koereigertjes. We
spotten niet alledaagse soorten als groenpootruiter, lepelaar, kwartel en zwarte mees.

Enkele groepen grutto, wintertaling en tureluur waren er op trek neergestreken. We zagen
een heuse kraanvogel die daar al tijden geblesseerd jaarrond vertoeft. De snip, die we maar
kort waarnamen, was geen poel- maar watersnip. Het geluid in
het riet was helemaal geen vogel maar van een boomkikker
afkomstig. Al met al massa’s vogels gezien, al waren de
wintergasten nog nauwelijks aangekomen.
’s Avonds uit eten op het overdekte terras van een restaurant
aan de baai. Na zonsondergang wel wat fris.

De volgende ochtend opnieuw vroeg ‘en route’ naar de krijtrotskust van Ault, waar Ton
menig slakje kon verzamelen. De rotswand bleek vol kauwen te zitten.
We wandelden beneden over de grillige,
versteende bodem richting zee.
Tussen de talloze kok- en zilvermeeuwen
scharrelden ook drieteenmeeuwen rond.
Boven zee kwamen sterns langs, maar te
ver weg om te zien welke. Door het zonnige
weer bevonden de meeste vogels zich
boven zee ver van de kust verwijderd. De
groep zee-eenden die in de verte langstrok
waren vermoedelijk zwarte.
De excursie ging verder in het natuurgebied direct achter de zeedijk, Le Hable d’Ault. Een
flinke rondwandeling gemaakt waarbij Klaas’ en Hans’ floristieke en botanische kennis over
de bijzondere plantengroei goed van pas kwam. Steeds weer schrokken we op door het
geknal van geweren. Onderweg waren we talrijke groepjes jagers tegengekomen; zelfs het
reservaat was ‘chasse gardée’! Plotseling kwam een velduil over de zeedijk aangevlogen en
even later nog een. Eentje streek bovenop de dijk neer en bleef er minutenlang zitten.

Wat een fraaie vlucht heeft deze sierlijke vogel! Roel kreeg tapuit in het vizier die graag op
rotsachtige grasbodem zit. Hij fotografeerde een jonge roodborsttapuit. Hele families zaten
in het struweel met daartussen grauwe en rietgors.

Het vrouwtje van de bruine kiekendief zagen we aanvankelijk op de bekende wiekende wijze
laag over het terrein vliegen. Maar toen deze vogel later alsmaar hoog in de lucht zat,
omgeven door enkele andere roofpieten, begonnen we te twijfelen. Zou het dan toch de
arend zijn die door een Belgische passant gezien was? Klaas wist er enkele foto’s van te
maken. Bijzondere waarnemingen op de zeedijk waren verder: een groepje staartmezen op
trek en vele gele kwikstaarten, een casarca en slechtvalk. Enkele noordse sterns op jacht
boven zee.
Lex had een nieuw, gezellig aangekleed restaurant voor die avond gereserveerd met fraai
uitzicht over de baai.
Maandagochtend bleek er een groep Belgische vogelaars bij ons op de camping te verblijven.
Onder hen een roofvogelexpert die, Klaas’ foto’s beoordelend, ons idee ontkrachtte dat het
een dwergarend zou zijn. Vrouwtje bruine kiekendief dus.
Met bezwaard gemoed maakten we ons los van het kampje en namen we afscheid van
elkaar.
Omdat het mooie weer aanhield zijn sommige huiswaarts kerende deelnemers nog naar het
Réserve de Plage d’Oye gereden achter de duinen ten oosten van Calais. Heel aparte,
paarsrood gekleurde brakwater vegetatie daar gezien en langs de kust nog drieteen- en
bonte strandloper. Ook Cetti’s zanger liet van zich horen. Achtergebleven Agatha en Hennie
e-mailden ons de volgende dag aan de pastis nog dat ze een zeekoet hadden gesignaleerd.
De bofkonten. Daarmee komt onze lijst op 87, niet altijd gedetermineerde soorten, de loken gedomesticeerde vogels buiten beschouwing gelaten.
Ondanks hinderlijke files onderweg kwam iedereen voldaan thuis van een lang weekend top
natuurervaringen opdoen in aangenaam gezelschap.
Wim van Impelen.
Soortenlijst in de volgorde van de ANWB Vogelgids van Europa
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Soepgans
Bergeend
Casarca
Wilde eend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Tafeleend
Kuifeend
Zee-eend (spec)
Artefact: lokeend
Kwartel
Fazant
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Koereiger
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger

Blauwe reiger
Ibis (spec)
Lepelaar
Bruine kiekendief
Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Slechtvalk
Waterhoen
Meerkoet
(gemankeerde) kraanvogel
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Kievit
Artefact: lokkievit
Drieteenstrandloper
Bonte strandloper
Tureluur
Groenpootruiter
Grutto
Artefact: lokgrutto
Watersnip
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Drieteenmeeuw
Zeekoet
Rotsduif
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Velduil
IJsvogel
Groene specht
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Graspieper
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Roodborst
Tapuit
Roodborsttapuit
Merel
Cetti’s zanger
Koolmees
Zwarte mees

Pimpelmees
Glans/matkop (cf.)
Staartmees
Boomkruiper
Ekster
Gaai
Kauw
Roek
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Rietgors
Grauwe gors

