Rootsweekend Texel 2016
23 tot en met 25 september 2016

Roze Spreeuw

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:

&
in samenwerking met

Dag 1 – vrijdag 23 september
De enorme drukte bij de boot zorgde ervoor dat Roots-redacteur en mede-reisleider Paul
Böhre met de huurbus de boot niet op kon. Gelukkig voeren er dubbele diensten en hoefden
we slechts een half uur te wachten. Dit gaf ons mooi de gelegenheid om alvast even over de
Mokbaai te kijken en de eerste Rosse Grutto’s, Scholeksters, Steenlopers (foto), Grote
Mantelmeeuwen en Aalscholvers te bekijken.

Steenloper

(foto: Klaas de Jong)

Een Zilverplevier vloog roepend over, maar bleef onzichtbaar. Toen Paul er ook was, laadden
we de bussen vol en reden we door Oudeschild naar de oostkant van het eiland. Bij Ottersaat
zagen we Kluten, Watersnippen, Smienten, Slobeenden, Wintertalingen, Goudplevieren, een
enkele Tapuit, een paar Kluten en een Buizerd.
Voor de overige gebiedjes langs de route hadden we helaas maar weinig tijd en een
Kemphaan bij Minkewaal werd helaas voorbijgereden, gelukkig in de wetenschap dat we die
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog wel zouden zien dit weekend.
Aangekomen bij het hotel stonden de bedjes gespreid en konden we genieten van een heerlijk
diner. Voor het toetje liepen we nog even door Utopia, maar helaas was het al te donker om
nog verschillende soorten te onderscheiden. Het was wel prachtig!
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Dag 2 – zaterdag 24 september
Om 7 uur stond op één na iedereen al buiten en reden we in alle
vroegte richting de vuurtoren. Daar aangekomen kon iedereen eerst
rustig wakker worden met koffie of thee en daarna liepen we door
“de Tuintjes”, de vroegere volkstuintjes van de vuurtorenwachters.
Roodborsttapuiten en vooral veel Heggenmussen meldden zich, tot
Paul op een gegeven moment een overvliegende Raaf ontdekte!
Snel werden wat foto’s gemaakt (de hier getoonde foto is gemaakt
door Nic Hollenberg) en al snel werd het ongeloof (want Raven
zijn bijzonder zeldzaam op het eiland, het zou om de 6e waarneming ooit gaan) omgezet in
vreugde en euforie en werd het bericht gedeeld op sociale media. Verder vloog er een IJsgors
(roepend) over en zagen we Graspiepers, Zwartkoppen, Torenvalken, een Sperwer,
Zanglijsters en Roodborsten. We liepen door naar het uitkijkpunt en zagen over zee enkele
jonge (eerstejaars) Jan-van-Genten en groepjes met Zwarte Zee-eenden vliegen. Ook Grote
Sterns vlogen er nog.
Toen we bijna terug bij de busjes
waren, keken we nog even over het
Renvogelveld. Richting de vuurtoren
vloog een groep Spreeuwen en een
vlugge check leverde zowaar een
juveniele Roze Spreeuw op! Deze dag
kon voor het ontbijt al niet meer stuk.
Na het ontbijt zakten we af langs de
oostkust en vonden we bij de Bol al
gelijk een IJsvogel die zich leuk liet
bekijken op de stenen onder de molen.
Ook stonden er Kemphanen,
Tureluurs, Bergeenden, Wintertalingen
en een hele groep Lepelaars, waarvan
er één was gekleurringd. Deze jonge
Lepelaar heb ik al vaker op die plek
gezien en ik heb ook deze waarneming
weer doorgegeven aan de
onderzoekers, die blij zijn met iedere
waarneming. Het was ook al weer een
week geleden dat er een waarneming
van deze vogel was doorgegeven,
Roze Spreeuw in groep Spreeuwen (foto: Klaas de Jong)
dus dan is het zeker in de tijd dat Lepelaars weg horen te trekken toch weer interessant. De
vogel is op 11 juli 2016 als nestjong geringd op de Schorren, vier kilometer ten noorden van
de Bol, waar wij hem (of haar) zagen. Sinds eind juli wordt ie in de groep Lepelaars op de Bol
waargenomen of soms buitendijks foeragerend. Bij het Wagejot stond een grote groep
Goudplevieren met daartussen een enkele Kemphaan, Kieviten, een paar Bontbekplevieren,
twee Bonte Strandlopers, een paar Watersnippen en verderop een groepje van acht Kluten. Bij
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Zandkes wandelden we even over de dijk, omdat daar eerder die ochtend de (waarschijnlijk
ontsnapte) Kroeskoppelikaan nog was gemeld, maar helaas was die vogel gevlogen. We
vonden wel nog een IJsvogel en opnieuw diverse Wintertalingen, Watersnippen en een enkele
Lepelaar. Tussen de Eiders op de Waddenzee dreven twee Middelste Zaagbekken, waarvan de
ene, met veel wit, duidelijk een mannetje in eclipskleed was. Bij Ottersaat was weinig nieuws
te bespeuren, dus reden we door naar de Mokbaai. Daar was het druk, vanwege het
opkomende water en zagen we veel Wulpen, Rosse Grutto’s, Kanoeten, Bonte Strandlopers,
Bontbekplevieren, Goudplevieren, Tureluurs, Bergeenden, Smienten, Pijlstaarten, Lepelaars
en vier Grote Zilverreigers. Plots hing er boven het gebied een jagende Visarend, die enkele
stootduiken in het water uitvoerde voor onze ogen! Een spectaculair gezicht!

Visarend

(foto: Thea Boonstoppel)

Een roepende Grote Bonte Specht was verder wel opmerkelijk voor dit gebied (zonder
bomen). We reden terug naar het hotel voor een wandeling langs Utopia naar de Schorren.
Onderweg passeerden we polder Waal & Burg, waar enkele Kemphanen liepen en een
volwassen vrouw Slechtvalk op één van de molentjes in het gebied zat te rusten. In Utopia en
vooral ook op de Schorren waren grote hoeveelheden vogels aanwezig en we voegden
Krombekstrandloper, Groenpootruiter en Smelleken toe aan de lijst.
We liepen terug voor het diner en voor het toetje maakten we nog even een tochtje op zoek
naar zeehonden. Helaas werd het al wat donker en lieten die zich niet goed bekijken, maar op
de terugweg ving één van de busjes twee Kerkuilen in de koplampen en zagen ze ook
Laatvliegers (vleermuizen) foerageren.

Dag 3 – zondag 25 september
Opnieuw stonden we vroeg op en waren we kort na zonsopgang bij de vuurtoren. Veel vogels
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vlogen over ons heen: Vinken, Graspiepers, Heggenmussen, Witte en Gele Kwikstaarten,
Kneutjes, Groenlingen, etc., maar dit keer kropen er ook wat andere soorten door de struiken,
zoals Goudhaan, Staartmees, Grasmus, Braamsluiper en Tuinfluiter. En er riep zelfs een
Bladkoning! Helaas liet deze zeldzaamheid zich niet goed bekijken.

(foto: Thea Boonstoppel)
De zingende Tjiftjaffen zorgden wel voor een vrolijke ochtendstemming. We reden terug voor
het ontbijt en maakten daarna een wandeling in de Muy. Ook hier vloog er een IJsgors over
ons heen en zagen we enkele Roodborsttapuiten, maar verder was het wat stil in de
vogelwereld. Een roepende Grote Bonte Specht was ook in dit gebied opmerkelijk te noemen.
De vlinders vlogen wel en we zagen Dagpauwoog, Atalanta en Kleine Vuurvlinder. Ook
vonden we een Grote Groene Sabelsprinkhaan. We lunchten op het uitkijkpunt bij het Diepe
Gat van de Slufter, waar we Veldleeuweriken zagen (en hoorden) en waar Zilverplevieren,
Goudplevieren en Kanoeten zich mooi lieten bekijken. Ook joeg er een Bruine Kiekendief.
We vertrokken voor de boot en sloten het weekend af op een totaal van 95 soorten!
Onderstaand vind je de soortenlijst.
Iedereen heel veel dank en graag tot een volgende keer!
Klaas de Jong, september 2016
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Zondagochtend in de Muy

(foto: Paul Böhre)

(foto: Paul Böhre)
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