Datum: Maandag 4 oktober 2021
Gebied: Texel
Gids: Pim
Met twee deelnemers uit de omgeving Soesterberg begeleidde ik vandaag een excursie op het
“vogeleiland” Texel. Het was niet de eerste keer met ze. De vorige keer was op 22 oktober 2018!
Ik haalde ze op bij hun vakantiepark in de Koog. We besloten meteen richting de Mokbaai te rijden
en stopten bij een klein natuurgebied “De Petten”. Hier gingen we op zoek naar een zeldzaamheid uit
Zuid-Europa. Terwijl we uitkeken naar deze vogel zagen we een Groenpootruiter, foeragerende en
rustende Lepelaars en een groep Tureluurs.

Lepelaar – Texel.

De vogel zag ik vliegen, maar verdween snel uit beeld achter een rietkraag. Plotseling zagen we de
vogel op korte afstand vliegen en kwam hij heel dichtbij foerageren. Deze Zwarte ibis is kleurrijker
dan zijn naam doet vermoeden, de Engelse naam Glossy ibis is meer passend. Met zijn kromme
snavel foerageerde de vogel langs het water, wat een schoonheid!

Zwarte ibis – Texel.

“De zwarte ibis is een opportunistische soort van Zuid-Europa. De zwarte ibis kent enorme
populatiefluctuaties. Rond 2000 waren veel Zuid-Europese populaties sterk geslonken; tien jaar later
zijn die populaties alweer sterk groeiende en worden broedpogingen gemeld in Noordwest-Europa.
De soort is onmiskenbaar door zijn donkere kleur en kromme snavel”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Zwarte ibis – Texel.
De Zwarte ibis kreeg het even aan de stok met een Torenvalk. Deze laatstgenoemde soort zagen we
vandaag veel op het eiland, minimaal vijftien vogels!
Met een Zwarte ibis op zak kon de dag eigenlijk al niet meer stuk!!
We reden een klein stukje verder en keken uit over de Mokbaai met (tien)duizenden vogels,
waaronder Smienten, Bergeenden, Pijlstaarten, Wulpen, Rotganzen en Bonte strandlopers. In het riet
hoorden we de kenmerkende roep van een groep Baardmannetjes. We kregen de vogels helaas niet
te zien.
Bij een vogelkijkpunt (De Geul) zagen we een Dodaars, enkele Grote zilverreigers en een groep
Kuifeenden. Een Heggenmus had de lente in zijn bol en zong uit volle borst. Puttertjes vlogen over.

Den Hoorn – Texel.

Uitkijkpunt De Geul – Texel.
We maakten vervolgens een wandeling naar een uitkijkpunt bij de Horsmeertjes. Langs het eerste
Horsmeertje hoorden we van zeer dichtbij de explosieve zang van de Cetti’s zanger. Landelijk een
inmiddels algemene relatieve nieuwkomer, maar op Texel voor mij zelfs nog een nieuwe soort. Zoals
een klassieke Cetti’s zanger betaamt liet de vogel zich niet zien.
Vanaf het uitkijkpunt zocht ik grondig naar drie Grauwe franjepoten die hier gisteren waren gezien,
maar van de vogels geen spoor (later lees ik op Waarneming.nl dat de vogels elders een stuk
noordelijker zijn waargenomen). Wel zagen we een groep Geoorde futen in winterkleed, Pijlstaarten,
Tafeleenden & Dodaarzen. Een vroege Keep vloog roepend voorbij. Ook zagen we Kneutjes.

Mokbaai – Texel.

We reden nu door naar de Prins Hendrik zanddijk, een nieuw natuurgebied dat de kustbescherming
sterk moet verbeteren, een win-win situatie dus.
“Afgelopen jaren is er tussen de NIOZ-haven en Oudeschild hard gewerkt aan een voor Texel nieuwe
manier van het verbeteren van de Waddendijk. In opdracht van het Hoogheemraadschap heeft
aannemer Jan de Nul uit België vele kubieke meters zand uit de Noordzee opgespoten voor de
bestaande waddendijk. Hierdoor is er een voor Nederland uniek duinlandschap met open
kweldergebied ontstaan. Het gebied is woensdag 4 september 2019 opgeleverd. Het beheer is in
handen van Staatsbosbeheer”.
Bron: Vogelinformatiecentrum Texel.
Op de dijk zat een Tapuit, onderweg op zijn reis naar het verre zuiden tot Zuid-Afrika aan toe!

Tapuit – Texel.

Prins Hendrik zanddijk – Texel.

We zagen vanaf het futuristische kijkpunt met luxueuze Swarovski telescoop een tweetal Zeekoeten,
redelijk schaars in de Waddenzee. Langs het water liepen enkele Drieteenstrandlopers &
Bontbekplevieren.
We reden via Oudeschild naar het Ottersaat, door de harde wind was het gebied geheel leeg dus we
gingen snel door naar de groene vogelkijkhut “Dijkmanshuizen”.
Hier zaten enkele rustende Bergeenden en Bontbekplevieren. In de verte zagen we op de akker een
Brandgans en Grauwe ganzen. Net als drie jaar geleden ontdekten we hier weer een adulte
Slechtvalk!

Slechtvalk – Texel.

Vervolgens stopten we bij enkele kleine binnendijkse natuurgebieden langs de Waddendijk. Hier
zagen we een vrij oranje gekleurde Lepelaar, mogelijk heeft dat met zijn voedselkeuze te maken of
het is een kleurafwijking.

Lepelaar – Texel.
We zagen naast honderden Smienten ook enkele Steenlopers en een tweede Slechtvalk. Zo nu en
dan zagen we trouwens tijdens de excursie Boerenzwaluwen overvliegen. Ze zullen spoedig naar het
zuiden vertrekken.

Kluut – Texel.

Kemphaan – Texel.

We reden vervolgens naar een plek langs de Slufterweg waar drie Wilde zwanen zaten, een van de
eersten dit najaar. Op een akker waar we onderweg stopten zagen we tientallen Goudplevieren,
maar ook enkele Kemphanen met oranje poten en een vrij korte snavel.

Wilde zwaan – Texel.
Bij de Cocksdorp keken we uit over het wad met (tien)duizenden vogels. De zeldzame
Woestijnplevier was helaas niet te zien, dat kwam door het lage water. Hij was vast en zeker
mijlenver. Bij de vuurtoren zagen we op een waddenplaat tussen Texel en Vlieland in vele tientallen
zeehonden liggen. Ook zagen we honderden Eidereenden.

Zeehond (spec.) – Texel.

We reden door naar de westelijke zijde van het eiland, via de Oorsprongweg kwamen we uit bij een
prachtig uitkijkpunt over De Slufter.
Hier zagen we een Blauwe kiekendief jagen, eerder tijdens de excursie hadden we al een Bruine
kiekendief gezien. Verder zagen we op deze plek o.a. Lepelaar, Zilverplevier, Bontbekplevier, Bonte
strandloper, Pijlstaart, Rosse Grutto, Wulp en uiteraard weer heel veel Smienten.
Het was nu weer tijd om ons geluk te beproeven bij een enorme zeldzaamheid. In het
vogelweidegebied De Bol wordt al vanaf 27 september een Bonapartes strandloper gezien. Niet
meteen een spectaculaire vogel om te zien, maar wel een dwaalgast uit Noord-Amerika. Sinds de
eeuwwisseling wordt de vogel bijna elk jaar in Nederland waargenomen. Gelukkig stonden er al
vogelaars gereed om ons de vogel aan te wijzen! We hadden dus geluk.
“De Bonapartes strandloper is een vogel uit de familie van snipachtigen. De vogel is genoemd naar de
Franse ornitholoog Charles Lucien Bonaparte, een neef van Napoleon Bonaparte”.
Bron: Wikipedia.

We bezochten tenslotte nog het natuurgebied Waal & Burg waar we nog een Tapuit zagen en enkele
Kolganzen. We hadden naast geluk met de vogels vandaag, enorm veel geluk met het weer. Ondanks
de wat sombere weersvoorspelling was het zo goed als de hele excursie droog en zonnig!

