Texel najaar 2016
26 tot en met 28 augustus 2016

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – vrijdag 26 augustus

Iedereen kwam met dezelfde boot aan, dus al snel reden we richting de Petten en de Mokbaai.
Nog voor de Petten zagen we een flinke valk jagen en stonden we even later oog in oog met
een jonge Slechtvalk (foto) die
boven ons aan het jagen was. Het
was nagenoeg de eerste vogel die
we in beeld hadden. Een beter
begin konden we niet wensen! Op
de Petten stonden derhalve niet zo
heel veel vogels meer, maar toch
waren nog enkele Steenlopers,
Tureluurs en Kieviten aanwezig en
een Bruine Kiekendief joeg in de
verte. Bij de Mokbaai stonden heel
veel vogels op de kwelder:
Wulpen, Rosse Grutto’s,
Scholeksters, Tureluurs,
Goudplevieren, een paar Bonte
Strandlopers, een Zilverplevier,
een paar Slobeenden en een paar
Smienten. Achter ons liet een
Grote Bonte Specht zich even
mooi zien. Een wonderlijke plek, gezien het gebrek aan bomen daar. Verderop zwommen
twee Brilduikers en een stel Eiders. Het pad tussen de Horsmeertjes door leverde Zwartkop,
Winterkoning, Tjiftjaf, Roodborst (zingend!) en Buizerd op. Twee Grote Zilverreigers gaven
acte de présence en een roofvogel die al van verre werd opgepikt bleek een Visarend (foto),
die even later vlak over ons heen vloog en in het oostelijke Horsmeertje een vis ving. Een
Tafeleend en een IJsvogel maakten het plaatje compleet. We reden naar Ottersaat, waar
honderden Goudplevieren stonden te rusten. Enkele Kluten, Kemphanen, Steenlopers, een
Watersnip en een Witgat werden ook gevonden en een jagende Sperwer zorgde voor paniek.
Veel Spreeuwen vlogen over en Gele Kwikstaarten bleken nog behoorlijk algemeen.
Verderop bij Minkewaal vonden we nog één Oeverzwaluw in de buurt van de broedwand.
Ook hier stonden diverse Kemphanen, sommige met nog enkele veren uit het zomerkleed, en
een Oeverloper foerageerde langs de kant. Vijf Grutto’s stonden op een eilandje en een groep
van maarliefst 64 roepende Groenpootruiters vloog heel hoog en pal naar het zuiden over. We
reden verder naar het Wagejot, waar alleen wat Goudplevieren en Kieviten stonden en tot slot
naar de Bol, waar de eerste Lepelaars van de dag stonden. Een reusachtige groep Tureluurs
was indrukwekkend om te zien. Verder zagen we hier twee Knobbelzwanen, twee Rotganzen
en een groepje Geoorde Futen op de Waddenzee. Voorbij de molen zwom er nog een (jonge)
Geoorde Fuut, maar dan vlakbij de weg binnendijks. Zo dichtbij krijgen we ze niet vaak! Een
goed begin van het weekend met al 74 soorten in de pocket.
Dag 2 – zaterdag 27 augustus

Vroeg op! In het donker stond iedereen buiten en even over zessen vertrokken we richting de
noordpunt bij de vuurtoren. Daar dronken we eerst een kop koffie om vervolgens in het eerste
licht door de Tuintjes, de oude volkstuintjes van de vroegere vuurtorenwachters, te wandelen.
Het was een goede trekochtend, dus al snel vlogen de soorten ons (letterlijk) om de oren:
Heggenmus, Roodborsttapuit, Tapuit, Graspieper, Zwartkop, Grasmus, Tjiftjaf, Buizerd,
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Torenvalk, Holenduif, etc. Ruben hoorde een Duinpieper overvliegen, maar helaas was hij de
enige, waardoor deze soort niet kon
worden bijgeschreven op de lijst.
Opmerkelijk waren twee
overtrekkende Grote Zilverreigers
(richting oost). In het derde
complexje zat een Grauwe
Vliegenvanger, die zich na enige tijd
goed aan iedereen liet zien. Een paar
andere vogelaars groetten ons en
liepen voorbij en even later ging
Klaas z’n telefoon: de andere
vogelaars hadden een Ortolaan (foto)
ter plaatse in de kijker! Op een
holletje erachteraan en hoewel de
vogel in eerste instantie opvloog, liet
hij zich later mooi aan alle
deelnemers zien. Een prachtige
waarneming! Terug bij de bus zagen
we nog een grote groep
Brandganzen overvliegen en vervolgens was het tijd voor ontbijt. Na het ontbijt reden we
terug naar de noordpunt, maar onderweg bij polder Zeeburg vloog er een slanke kiek over de
dijk vlak voor de auto’s langs: een Steppekiekendief! Helaas jakkerde de vogel door naar
zuidoost, waardoor een foto helaas ontbreekt, maar de boa, de smalle vleugels, de 4 vingers
(ipv 5), de egale onderzijde overtuigden ons van de determinatie. We maakten een wandeling
door Dorpzicht, maar dat leverde eigenlijk niets op. We noteerden wel Hooibeestje, Atalanta,
Bruin Zandoogje, Klein Koolwitje en een Grote Groene Sabelsprinkhaan. We reden verder
naar de Robbenjager en vonden Watersnippen en ontdekten tussen het riet aan de overkant
een Blauwborst. Helaas zonder blauw op de borst, maar voor de tijd van het jaar wel een toffe
soort. We aten onze lunch op het uitkijkpunt bij de Slufter, waar Rosse Grutto’s,
Goudplevieren, Bontbekplevieren, Groenpootruiters, Visdieven, een jagende Bruine
Kiekendief en enkele Kneutjes ons gezelschap hielden. Via polder Waal & Burg, met een paar
Kemphanen en een paar Watersnippen, reden we naar Utopia, waar het opkomende water al
de nodige vogels voor ons had geregeld: Kanoeten, Pijlstaarten en drie Krombekstrandlopers
waren nieuw voor op de lijst. Ook vlogen diverse groepen met Rosse Grutto’s (foto) en een
enkele Zilverplevier (8e van rechts en 1e, 2e, 8e en 9e van links) hoog over ons heen, pal naar
zuid: vogeltrek in uitvoering!
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Op de Schorren buitendijks stonden zeer veel vogels. Onder andere een groep van meer dan
honderd Bontbekplevieren. Een Slechtvalk joeg met grote snelheid door de menigte, waardoor
we hem kwijtraakten en even later beproefde ook een Boomvalk zijn geluk. Een vijftal
Dwergsterns was nog nieuw voor de weekendlijst en plotseling zat de Slechtvalk op de
kwelder, zodat we hem mooi in de telescoop konden bekijken. Terug bij het hotel was een
roepend clubje Regenwulpen tenslotte nog nieuw voor de daglijst.
Dag 3 – zondag 28 augustus

In het kader van ‘never change a winning formula’ ging de wekker weer heel vroeg en
vertrokken we om 6 uur richting de Tuintjes. Een gezellige kop koffie zorgde ervoor dat
iedereen ook lekker wakker was en hoewel het weer iets minder stralend was dan gisteren,
waren er toch wel weer veel vogels te vinden. Het soortenspectrum was niet echt anders dan
gisteren, behalve een Braamsluiper en een paar Drieteenstrandlopers op het strand onderaan
de telpost en het ontbreken (helaas!) van zowel Duinpieper als Grauwe Vliegenvanger als
Ortolaan. Dit gemis werd echter ruimschoots goedgemaakt door een overvliegende Kleinste
Jager (foto) bij de vuurtoren! Een jong exemplaar
vloog opeens boven ons en draaide een rondje over
het strand. Wat een spektakel! Vlak voor de regen
zaten we gelukkig in de bus en reden we richting het
ontbijt. Na het ontbijt (en alle gedoe van tassen
pakken en uitchecken) liepen we door de Slufter,
langs de Lange Dam en over het strand terug. Het
weer was weer droog en de bosjes zaten redelijk vol
met vogels: Grasmus, Zwartkop, Braamsluiper,
Tuinfluiter, Graspieper, Tjiftjaf, Gekraagde
Roodstaart, Kneu en Koolmees. Een Blauwe
Kiekendief joeg door de Slufter en bij de monding
van de Sluftergeul stond een enorme groep Grote
Sterns te rusten. Ook vonden we twee dode Jan-vanGenten, een dode Bruinvis (die de volgende dag zou
worden opgehaald door Ecomare) en twee dode
Aalscholvers. Op zee dreven wat Eiders en er vlogen wat Drieteenstrandlopers heen en weer.
Hoogtepunt was een tweetal Kleine Jagers dat vlak achter de branding op Grote Sterns aan het
jagen was. Onze lunch aten we op onder een bosje waar Boomvalken gebroed hebben, in de
hoop een glimp van deze (uiteraard reeds uitgevlogen) vogels mee te pikken. Helaas werkten
deze niet mee en moesten we ons tevreden stellen met twee Grote Lijsters die in het bosje
gingen zitten (dat waren wel de eerste twee Grote Lijsters voor Texel voor dit najaar). Door
het bos, waar het buitengewoon stil was, reden we naar paal 9, waar bij het Grote Vlak nog
enkele soorten voor de daglijst werden ingekopt: Grote Mantelmeeuw, Slobeend en
Wintertaling. Tot besluit keken we nog even over de Mokbaai en zagen we Kemphanen,
Goudplevieren, Wulpen, Scholeksters, Bonte Strandlopers, drie Witgatjes en enkele
Krombekstrandlopers en opnieuw een Grote Bonte Specht. We reden naar de boot en namen
afscheid. We kunnen terugkijken op een mooi, interessant, gezellig en soortenrijk weekend: in
totaal hebben we 103 soorten vogels waargenomen.
Iedereen heel veel dank en graag tot een volgende keer!
Klaas de Jong, augustus 2016
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