Texel najaar 2017
25 tot en met 27 augustus 2017

(foto: Klaas de Jong)
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Dag 1 – vrijdag 25 augustus

Door pech, drukte in Den Helder en voor sommigen persoonlijke omstandigheden kwamen er
met drie verschillende boten deelnemers naar het eiland. Met de eerste groep reden we naar de
Mokbaai en Ruben reed op en neer om de overige deelnemers op te halen. Zo konden we
rustig aan kennis maken met vogels als Rosse Grutto, Lepelaar, Bonte, Drieteen- en
Kanoetstrandloper en nog diverse andere wadvogels. In de struiken achter ons riep een
Braamsluiper. Toen de groep opvloog hoorden we Regenwulpen roepen en herkenden we
Grutto’s aan hun vleugelstrepen. Richting de kazerne vonden we enkele Kleine Zilverreigers.
We reden een eindje die kant op en zagen
deze prachtige vogels van vrij dichtbij.
Eindelijk waren we ook compleet en
konden we richting de Blonde Ruiter (foto
van Menno Jensma), die al een paar dagen
in Zandkes zat. Het duurde even voordat
we de vogel konden vinden tussen de
grote hoeveelheden Goudplevieren.
Verwarrend waren ook de Kemphanen die
er tussen liepen en zeker iets weg hebben
van een Blonde Ruiter, al zijn ze
natuurlijk een stuk groter. Gelukkig
vonden we de Noordamerikaanse
dwaalgast even later en kon iedereen de vogel volgen in de telescoop. Daarbij bleek het
poldertje ook leuk voor andere soorten zoals Tapuit en we vonden in één vlier Kleine
Karekiet, Grasmus, Rietzanger en Ringmus. Doordat het hotel ons pas rond 20 uur aan het
diner verwachtte, konden we nog even langs de kijkhut van Dijkmanshuizen, waar Grote
Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Witgat en Oeverloper konden worden bijgeschreven en waar
bovendien een jonge Putter zich uitgebreid liet bekijken. Op weg naar het hotel maakten we
een laatste stop op de Bol en zagen we op de Waddenzee een mooie groep Lepelaars prachtig
in het zonlicht staan (foto van Menno Jensma). Daar zagen we ook Zwarte en Grote Stern
vliegen en in de verte dobberde een grote groep Geoorde Futen. Al met al hadden we in een
halve dag een indrukwekkende lijst vogels bij elkaar gesprokkeld en konden we tevreden
aanschuiven aan
het diner.
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Dag 2 – zaterdag 26 augustus

In alle vroegte stond iedereen op tijd buiten en maakten we na een kop koffie met koek een
wandeling door de beroemde ‘Tuintjes’ bij de vuurtoren. Er was goede trek van zowel Gele

(foto: Bas Broesder)
Kwikstaarten als Heggenmussen en we vonden diverse Paapjes en Roodborsttapuiten. Op het
uitkijkpunt zagen we over zee diverse Jan-van-Genten vliegen en ook vlogen er groepjes
Zwarte Zee-eenden. In het water dobberden enkele Grijze Zeehonden. Toen we besloten om
te gaan ontbijten vlogen er 3 Grote Gele Kwikstaarten over. Een lastige soort als je er geen
ervaring mee hebt. Dat gold helemaal voor de Morinelplevier die bij het eerste Tuintje
overvloog. We hoorden hem duidelijk roepen, maar konden helaas de vogel niet lokaliseren,
waardoor die aan de meesten (helaas) voorbijging, maar een spectaculair jagende jonge Havik
maakte gelukkig een hoop goed. Vlak voordat we bij de bus waren, kwamen we Laurens nog
tegen, die ons een Tuinfluiter liet zien in de struikjes bij het kijkpunt over het Renvogelveld.
Na het ontbijt liepen we langs Utopia, vlak bij het hotel. Soorten als Kluut, Bontbekplevier en

(foto: Bas Broesder)
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Rotgans konden hier worden bijgeschreven. Het opkomende water zorgde dat de Schorren
flink waren ondergelopen en grote groepen wadvogels voor ons klaarstonden. Wulpen, Rosse
Grutto’s, Kanoeten, Zilverplevieren en meer dan 300 Lepelaars vormden een indrukwekkend
uitzicht vanaf de dijk. Af en toe werd alles opgeschrikt door een Bruine Kiekendief. Een
langsvliegende Kleine Jager was een leuke waarneming, maar helaas erg ver weg.
Het was tijd voor de lunch en we reden naar het uitkijkpunt Oorsprongweg, waar we tijdens
de picknick nog allerlei vogels konden zien. Groenpootruiter en Zomertortel (foto van Menno
Jensma) waren nog nieuw voor
de lijst en de lunch smaakte
opperbest. Op aanraden van
Laurens, die voor de lunch weer
even was aangesloten, reden we
nog even langs het Wagejot,
maar de Zwartkopmeeuw die hij
daar had gezien was helaas weg.
Wel stond er een mooie groep
steltlopers met Bonte
Strandlopers, Goudplevieren,
Kanoeten, Kemphanen en Rosse
Grutto’s heel dicht bij de weg.
Prachtig om te zien! Het
volgende doel was de kijkhut in
polder Waal & Burg, bij
Plassendaal. Daar zagen we
mooie Krombekstrandlopers,
meer Groenpootruiters,
Witgatjes, Grutto’s en enkele
Watersnippen. Het weer betrok
wat en het leek mooi geweest
voor vandaag, maar op de weg
naar het hotel kwam de melding
binnen dat er een Roze Spreeuw bij de vuurtoren rondvloog. Enkele deelnemers wilden
evengoed eerst bij het hotel afgezet worden, maar diegenen die meegingen genoten in de
regen bij de Robbenjager van een juveniele Roze Spreeuw, een dwaalgast uit zuidoostEuropa, tussen de Spreeuwen. Bovendien kregen we even later een Grote Bonte Specht in de
telescoop en vloog er als klapper op de vuurpijl een jonge Koekoek voorbij! Een geweldige
afsluiting van een zeer succesvolle vogeldag!
Dag 3 – zondag 28 augustus

Een kwartiertje later dan gisteren stond iedereen toch weer betrekkelijk vroeg buiten en liepen
we even later, na de gebruikelijke, maar o zo broodnodige, koffie met koek, door de duinen.
We waren nog maar nauwelijks op pad of Ruben riep “Ortolaan!” vanwege een kort roepje
dat hij had gehoord. Enkele deelnemers zagen de vogel kortstondig zitten, waarna hij,
nogmaals roepend, wegvloog richting het zuiden. Een fantastische soort! Helaas niet door
iedereen waargenomen, maar het beloofde wat voor de ochtend. We zagen goede trek van
Koolmees en Heggenmus en vonden Braamsluiper, Rietgors en Holenduif. Op het uitkijkpunt
zagen we kort een Sperwergrasmus in de struiken, maar deze zeldzame zangvogel liet zich
moeilijk zien en al helemaal niet horen, helaas. Op de strekdam ontdekten we een Paarse
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Strandloper tussen de Steenlopers en behalve Zwarte Zee-eenden vlogen er ook enkele Eiders
voorbij. Op de terugweg naar het hotel zagen we een mooie groep Oeverzwaluwen en
Boerenzwaluwen foerageren bij Dorpzicht en enkele vogels gingen op een draad zitten, zodat
we ze goed konden zien en enkele foto’s konden maken.

(foto: Klaas de Jong)
Na het ontbijt liepen we de wandeling langs de Lange Dam door de Slufter. Een prachtig
gebied met veel trekvogels als Grasmus, Roodborsttapuiten en Kneutjes. Op de kwelder zagen
we Groenpootruiters, Zilver- en Goudplevieren en bij de monding stond een grote groep
Grote Sterns. De terugweg was langs het strand en we vonden een rogge-ei en diverse
Drieteenstrandlopers. Ook vonden we diverse Fossiele Tapijtschelpen (Venerupis venescens),
zodat diverse deelnemers er één mee naar huis konden nemen.

(foto: Bas Broesder)
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We haalden de lunch op en gebruikten een late maar heerlijke lunch aan de rand van de
Mokbaai. Een korte wandeling naar de Horsmeertjes leverde nog twee nieuwe soorten voor de
lijst op: Tafeleend en Brilduiker. Daarmee kwam het weekend ten einde en brachten we
iedereen naar de boot.
Iedereen heel veel dank en graag tot een volgende keer!
Klaas de Jong, augustus 2017

Goudplevieren

(foto: Menno Jensma)

(foto: Bas Broesder)
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Naschrift
Bij het voltooien van dit verslag kwam ik er aan de hand van een foto achter dat we in het
veld een vogel hebben gemist. Menno stuurde mij deze foto:

(foto: Menno Jensma)
Ik herinnerde me onmiddellijk de plek waar de foto genomen is, namelijk een vlierstruik bij
de Blonde Ruiter en ik herinnerde me ook dat we in die struik Grasmussen, Kleine Karekieten
een Rietzanger en een jonge Ringmus die nog gevoerd werd door zijn ouders, vonden. Al met
al een leuke struik, maar de foto toont een Bosrietzanger. Ik heb het boekje erbij moeten
pakken, want ze lijken enorm veel op Kleine Karekieten en in de gids staat “in het veld zeer
moeilijk van elkaar te onderscheiden”.
Wat ik nu niet meer zeker weet is of we in het veld een Bosrietzanger voor Kleine Karekiet
hebben uitgescholden of dat ik van de twee karekiet-achtigen slechts één goed bekeken heb en
bedacht heb dat de ander ‘dan ook wel een Kleine Karekiet’ zou zijn.
Anyway, we kunnen deze soort alsnog toevoegen aan de weekendlijst, want er is fotografisch
bewijs van.
Wat betreft de verschillen: de Kleine Karekiet heeft grijzige poten, de Bosrietzanger, zoals op
de foto van Menno, meer gelige poten. De Kleine Karekiet heeft een langere snavel, maar
zonder vergelijkingsmateriaal is dat natuurlijk een lastig kenmerk. De Bosrietzanger heeft een
meer groenbruine basiskleur op zijn rug, de Kleine Karekiet meer bruinig. Bovendien heeft de
Bosrietzanger lichte randjes aan zijn slagpentoppen, ook goed te zien op de foto.
Het weekendtotaal komt daarmee op 107 soorten (inclusief 3 exoten).
Klaas de Jong, september 2017
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Zonsopgang boven de Volharding / Vlielandboulevard

(foto: Bas Broesder)
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