Datum:

7 Februari 2016

Bezochte gebied:

Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie van
08.15 tot 16.00 uur vanaf de Cocksdorp.

Gids:

Robert de Groot

Nederlandse naam
Fuut
Dodaars
Aalscholver
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Toendrarietgans
Kolgans
Grauwe gans
Brandgans
Rotgans
Bergeend
Nijlgans
Smient
Wilde eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Wintertaling
Tafeleend
Kuifeend
Eider
Brilduiker
Middelste zaagbek
Buizerd
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Zilverplevier
Kievit
Steenloper
Kanoet
Drieteenstrandloper
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English name
Great Crested Grebe
Little Grebe
Great Cormorant
Little Egret
Grey Heron
(Eurasian) Spoonbill
Mute Swan
Bean Goose
White-fronted Goose
Greylag Goose
Barnacle Goose
Brent Goose
(Common) Shelduck
Egyptian Goose
(Eurasian) Wigeon
Mallard
Gadwall
(Northern) Pintail
(Northern) Shoveler
(Common) Teal
(Common) Pochard
Tufted Duck
(Common) Eider
(Common) Goldeneye
Red-breasted Merganser
(Common) Buzzard
(Common) Pheasant
Moorhen
(Common) Coot
Oystercatcher
Avocet
Grey Plover
Northern Lapwing
Turnstone
Red Knot
Sanderling

Scientific name
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Somateria mollissima
Bucephala clangula
Mergus serrator
Buteo buteo
Phasianus colchicus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Arenaria interpres
Calidris canutus
Calidris alba

Bonte strandloper
Wulp
Tureluur
Watersnip
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Houtduif
Holenduif
Turkse tortel
Graspieper
Roodborst
Merel
Kramsvogel
Koolmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Huismus
Vink
..
59
Soorten waargenomen / Species
observed

Dunlin
Eurasian Curlew
(Common) Redshank
(Common) Snipe
Black headed Gull
(Common) Gull
Herring Gull
Greater Black-backed Gull
Lesser Black-backed Gull
Wood Pigeon
Stock Dove
Collared Dove
Meadow Pipit
Robin
Blackbird
Fieldfare
Great Tit
(Common) Starling
Magpie
(Eurasian)Jackdaw
Carrion Crow
House Sparrow
Chaffinch
..
0
(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Calidris alpina
Numenius arquata
Tringa totanus
Gallinago gallinago
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus marinus
Larus fuscus
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Anthus pratensis
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus pilaris
Parus major
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Passer domesticus
Fringilla coelebs
..
59
Total

Weer: Het was niet goed, wat er was voorspeld, maar de buien vielen elders of tijdens de lunch.
Temperatuur was acceptabel, een graad of tien. Wind krachtig uit zuidelijke richtingen en op de
boot terug heel krachtig uit zuidwest.
Hoogtepunt van deze dag: Kanoetstrandloper, in winterkleed weliswaar, maar dichtbij en goed op
de foto te zetten. Eigenlijk was ook een enkele overvliegende Lepelaar wel heel bijzonder.
-

De Petten. Het eerste dat opvalt zijn de vele Bergeenden, vooral omdat ze veel smetteloos witte
delen in het verenkleed hebben. Nijlganzen vliegen over en een Buizerd zit achter in het land de
prooi uit te kiezen. Kievit, Tureluur, Wilde Eend. Drie stevige Hazen en enkele Fazanten, hanen,
we zien geen vrouwtjes. Watersnippen staan op en tegen een eilandje van klei. Je kijkt er
makkelijk overheen, zeker als ze stil blijven staan. Maar als je ze dan toch vindt en ze blijven
staan, dan kan Swarovski helpen om ze mooi in beeld te krijgen. Groepen Holenduiven
foerageren op ruim honderd meter, en vallen alleen op omdat ze af en toe even opvliegen. Geen
wit in het kleed. Overigens zitten er ook verwilderde stadsduiven bij. We proberen even om er
dichterbij te komen, maar het weggetje ernaartoe eindigt op een boerenerf, en je moet geen
slapende boerenhonden wakker maken.

-

Mokbaai. Vlak bij de paal die aangeeft waar de hoogwaterlijn was in 1740, stoppen we even om
naar een grote groep Kauwen te kijken. Binnen die groep zie je steeds twee individuen die bij
elkaar in de buurt blijven, it must be love, terwijl het volgende week pas Valentijnsdag is. In de
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baai is het best druk met vogels. Heel veel Wulpen, die een beetje uitwaaieren over de
vrijkomende slikken. Het is afgaand tij. Wat betreft koffie: opkomend tij, dus we doen even een
bakkie. Onderwijl kunnen we alvast uitkiezen wat extra aandacht van de telescoop nodig heeft.
Smienten, Rotganzen, Bonte Strandlopers, beide Mantelmeeuwen, Groot en Klein. Aalscholver.
Een Kramsvogel vliegt voor ons langs en landt in de bosjes. Alleen te herkennen aan de wat
langere staart dan andere lijster-achtigen. Het blijft de enige die dag. We beginnen stukje bij
beetje terug te rijden, en ineens vliegt er een Lepelaar over, helaas recht over de auto, en dus
al best ver wanneer de op de achterbank zittende klanten het dier in beeld krijgen. Een obligaat
bochtje vliegend is toch heel even de lange, uitstekende nek met de zwarte lepel goed in beeld.
Wanneer we van de Mokbaai naar het noordwesten rijden komen we vlak langs de camping
Loodsmansduin en in de struiken daar scoren we Vink en Roodborst. Een Koolmees vliegt over
de straat in de Kooi.
-

Haven Oudeschild. Bij de restaurants in de buurt zwemmen Fuut en Aalscholver. Wanneer we
om de haven heen rijden langs de steigers voor de kleine bootjes, zien we Steenlopers,
Meerkoet (natuurlijk) en Dodaarzen.

-

Ottersaat. Een plas-dras gebied dat binnen de dijk ligt. Je kan er nog oude houten resten van
een zeewering in zien. Het is behoorlijk brak (en dan niet vanwege de Carnaval), met zouttolerante planten en veel modder. Smienten vinden dat prima om uit te rusten, en ze worden
daar in gelijk gegeven door Wulp en Tureluur.

-

Dijkmanshuizen. Klaas de Jong, de winnaar van “In de ban van de Condor”, komt net de hut uit
met een klein gezelschap, dus is er nu genoeg plek voor ons. Knobbelzwanen, Bergeenden, een
mooi rijtje Wintertalingen, Slobeend, wat Tureluurs. Maar opvallend genoeg geen andere
strandlopers. Zou het al leeggegeten zijn, of zit de prooi te diep in de grond vanwege het weer?
Het is afgaand tij op dat moment, dus kan het ook zijn dan de vogels op het wad zitten te
vreten. Een Grauwe Gans met groene halsring, witte letters F-TN, zal worden doorgegeven aan
geese.org.

-

Lancasterweg. Wagejot. Veel Smienten, Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend. Vooral leuk om de
Pijlstaart te bekijken. Deze eenden zijn vaak heel wat schuwer. Een steltloper die tot de buik het
water in gaat ziet er plots uit als een enorme, nieuwe soort franjepoot, maar het gezonde
verstand neemt het gelukkig snel over, toch Tureluur. Bij de zijweg naar Oost, het dorpje, een
grote groep Rotganzen, maar er vallen druppels water op de voorruit, dus toch maar verder.
Voordat we stoppen bij “Prins Hendrik” voor prima soep en uitsmijter stoppen we nog even bij:

-

De Bol. Vanaf de parkeerstrook tegenover de molen kijk je twee kanten op, Waddenzee en de
Bol. Op zee was er weinig in het zicht, enkele paartjes Middelste Zaagbek. Aan de landkant zien
we in de verte een grote groep Kluten. Toch ook een teken dat de echte kou deze winter weg is
gebleven.

-

Utopia. In een sloot, we reden er bijna aan voorbij, staat een Kleine Zilverreiger, maar die vliegt
op en landt midden op het grasveld. Dunne, zwarte snavel. De gele voetjes waren slechts kort
in beeld. Vlak voor Eierland bij een boerderij, Holenduiven en Houtduiven vlak bij elkaar en
mooi in beeld, toch nog. Ook pikken we een Waterhoen op in een sloot, ook weer een vinkje op
de lijst.

-

Ganzenreservaat: Hier was recent een Roodhalsgans gezien, en dus was het een goed idee om
toch even te proberen. De doodlopende weg in. Er lopen groepen Rotganzen, Kolganzen en
Grauwe Ganzen, met verspreid nog Nijlgans en Brandgans. De roodhals ontbreekt in het beeld.
We checken ook nog even aan de westkant, bij de parkeerplaats, maar daar ook geen spoor van
het dier. Je kijkt daar wel uit in de richting van Vlieland en halverwege zien we een grote groep
Zeehonden.
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-

Reddingboothuis tot Renvogelveld. Het stukje dijk waar je aan de zeekant langs rijdt. Op het slik
lopen Tureluurs, Storm- en Kokmeeuw. Een enkele Wulp aan de waterkant, en er vliegen
Drieteenstrandlopers voorbij, snel en wit. Ook van hier zijn de Zeehonden te zien, die op de
zandbank in het Eijerlandse Gat liggen. Er zwemt een alleenstaand vrouwtje Eidereend vlak voor
de kust. Op dezelfde bank als de zeehonden liggen er honderden, de mannen vallen op, maar
zijn toch te ver weg om er echt van te genieten. Het Renvogelveld staat grotendeels blank. Een
vrouw Kuifeend zwemt op de voorgrond, en verder weg een selectie meeuwen, Kok-, Storm-,
Zilver- en Mantel-.

-

De Slufter, opgang Oorsprongweg: Heel grote groep met Pijlstaarten, meer dan 40. Er was veel
te zien, ondanks een paar spetters regen en de harde wind. De plas voor het uitkijkpunt was
100 meter in diameter, en er zwommen Brilduikers op, mannetjes en vrouwtjes. Heel veel
Kievit, maar ook grote groepen meeuwen, die hier wel leken te schuilen. Alles goed afgezocht,
maar geen Slechtvalk of kiekendief. Best veel Tureluurs, meerdere soorten meeuw, maar geen
soort die we nog niet eerder hadden gezien. Ook meer Kanoeten en Bonte Strandlopers.
Aalscholvers, Spreeuwen, Smienten en Slobeenden, het zit er allemaal. Helaas begint het er wel
steeds dreigender uit te zien en moeten we besluiten dat het zinvoller is om naar de boot terug
te gaan. Terugrijdend, naast de Oorsprongweg, staat een enkele Toendrarietgans op een akker,
het nauwe gele vlekje op de snavel is moeilijk te zien, maar blijkt op de scherpe foto verrassend
duidelijk.
Nog op de Postweg plenst het, het bleek dus een goed besluit. De afvaart was stipt om 16.00
uur. Vanaf de boot niets nieuws gezien, maar erg onder de indruk van de harde wind, het
voordek was voor het publiek afgesloten.
Alleen rijdend, op de terugweg, bij Geestmerambacht (waar vaak een Zwarte Ibis rondhangt) in
de buurt, vliegt er een Sperwer laag over het Noord-Hollands kanaal, vlak over de vangrail, en
de weg over, een scherpe bocht omhoog makend, om auto’s te ontwijken. Gelukkig lukt dat,
maar wat een spectaculaire vliegers zijn dat toch. Stil genieten.
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Gebieden op Texel
Tuintje
Reddingboothuis

Slufter
Schorren

Utopia

De Bol

Lancasterdijk

Dijkmanshuizen

Oudeschild-haven

Mokbaai
Horsmeertjes
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