Datum:

20 September 2015

Bezochte gebied:

Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie van
09.15 tot 17.45 uur.

Gids:

Robert de Groot

Nederlandse naam
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Nijlgans
Smient
Wilde eend
Krakeend
Wintertaling
Tafeleend
Zwarte zee-eend
Bruine kiekendief
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Zilverplevier
Goudplevier
Kievit
Bonte strandloper
Kemphaan
Wulp
Grutto
Rosse grutto
Tureluur
Groenpootruiter
Oeverloper
Watersnip
Kokmeeuw
Stormmeeuw
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English name
Great Crested Grebe
Great Cormorant
Grey Heron
(Eurasian) Spoonbill
Mute Swan
Greylag Goose
Barnacle Goose
(Common) Shelduck
Egyptian Goose
(Eurasian) Wigeon
Mallard
Gadwall
(Common) Teal
(Common) Pochard
(Common) Scoter
Marsh Harrier
(Common) Buzzard
(Common) Kestrel
(Common) Pheasant
(Common) Coot
Oystercatcher
Avocet
Great ringed Plover
Grey Plover
(European) Golden Plover
Northern Lapwing
Dunlin
Ruff
Eurasian Curlew
Black-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit
(Common) Redshank
(Common) Greenshank
(Common) Sandpiper
(Common) Snipe
Black headed Gull
(Common) Gull

Scientific name
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas crecca
Aythya ferina
Melanitta nigra
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Phasianus colchicus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Charadrius hiaticula
Pluvialis squatarola
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Numenius arquata
Limosa limosa
Limosa lapponica
Tringa totanus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Gallinago gallinago
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus

Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Visdief
Dwergstern
Houtduif
Holenduif
Turkse tortel
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Roodborst
Blauwborst
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Merel
Rietzanger
Grasmus
Fitis
Bonte vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
Pimpelmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Ringmus
Huismus
Groenling
Putter
Kneu
..
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Herring Gull
Greater Black-backed Gull
Lesser Black-backed Gull
(Common) Tern
Little Tern
Wood Pigeon
Stock Dove
Collared Dove
Sand Martin
Barn Swallow
House Martin
Meadow Pipit
White Wagtail
Yellow Wagtail
Robin
Bluethroat
Whinchat
(Common) Stonechat
Northern Wheatear
Blackbird
Sedge Warbler
(Common) Whitethroat
Willow Warbler
Pied Flycatcher
Spotted Flycatcher
Blue Tit
(Common) Starling
Magpie
(Eurasian)Jackdaw
Carrion Crow
Tree Sparrow
House Sparrow
Greenfinch
Goldfinch
Linnet
..
0

Larus argentatus
Larus marinus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Motacilla flava
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Acrocephalus schoenobaenus
Sylvia communis
Phylloscopus trochilus
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Parus caeruleus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Passer montanus
Passer domesticus
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
..
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Soorten waargenomen /
Species observed

(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Total

Weer: Zonnig, weinig wind. Temperatuur net boven 20°C
Hoogtepunt van deze dag: 2 soorten Vliegenvangers, Bont en Grauw.
-

Renvogelveld, Aan het begin van de wandeling erg met tegenlicht, we spenderen er niet veel
tijd aan. Na het bezoek aan de Tuintjes komen we er weer, het licht komt dan meer van opzij.
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Veel meeuwen, het is ook een beetje de wasplaats voor de nabijgelegen kolonie. Zilver- en
Kleine Mantelmeeuw. Krakeenden, een enkele Kievit, een koppeltje Oeverloper en wat
Meerkoeten, weer geen Renvogel.
-

De Tuintjes, We pluizen de Tuintjes uit, zonder in het afgesloten gebied zelf te komen. Vanaf de
randen vinden we vooral veel Tapuit, Roodborsttapuit, Spreeuw en we horen natuurlijk op de
achtergrond de meeuwen. De Roodborsttapuiten zijn er in jonge uitvoering, maar ook mooie
duidelijke mannen en vrouwen. De jongen zien er best wel gevlekt uit, met donker blauwzwart
en wat rood maar zeker zonder zwarte kop of witte vlek bij de hals. Een aantal Fazanten, twee
mannen, zijn in de voorbereidende fase van een conflict, ze beloeren elkaar en reageren op elke
beweging van de ander. Bij de derde groep boompjes is er heel even een Bonte Vliegenvanger
te zien, een vrouwtje. Bij de telpost boven op het duin een aantal Graspiepers. Op de terugweg
een vrouw Grasmus en natuurlijk nog meer Roodborsttapuiten. Een enkele Fitis komt netjes in
beeld en nog wat Tapuiten.

-

Reddingboothuis, Vooral over zee is er reuring. Dwergsterntjes vliegen nerveus fladderend
voorbij, ook met zwarte snavel: jongen. Zeehond heel ver weg op de zandbank in het Eierlandse
Gat. De zwart-witte vlekjes op diezelfde bank zijn niet goed in beeld te krijgen, trillend beeld
vanwege de hitte. Het hadden Eidereenden, Mantelmeeuwen of Scholeksters kunnen zijn.
Alhoewel de Eider-mannen nu zeker niet meer in prachtkleed zijn. Kokmeeuwen zijn alweer naar
winterkleed overgegaan, oorwarmertjes netjes donker, zoals het in de vogelgids ook staat.

-

Weg naar paal 28. We proberen deze weg ook nog even, deze loopt van af de Cocksdorp naar
het westen. Het levert niet veel meer op dan oponthoud voor bumperklevende auto’s achter
ons. Je moet op vakantie tenslotte wel met minstens 60 per uur naar de parkeerplaats. Deze
weg loopt eigenlijk ook langs de noordrand van het Slufter gebied, de drassige stukken daar
liggen te veel in tegenlicht.

-

Slufter bij Oorsprongsweg, het uitkijkpunt wordt nog anderhalve week vanaf nu bezet door
vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Goed werk, in de brandende zon, weer en wind het terrein
beschermen tegen beterwetenden met hondjes, parasols en bolderkarren. Ze doen hun werk
goed want vlak voor het uitkijkpunt zitten veel vogels. Een enorme vlucht Goudplevieren is zo
groot dat je ontmoedigd raakt om naar eventuele Morinellen te zoeken, al scannend ook geen
een gezien. Wel Groenpootruiter, Tureluur, Bergeend, Bontbekplevier, Aalscholver. Tijdens de
lunch veel Kneuen en een paar Putters, maar alles is heel ril, niet makkelijk te benaderen of in
de telescoop te krijgen.

-

Utopia. Soepganzen, maar ook Kluut en Tureluur. Op het talud van de dijk Meerdere
Kwikstaarten, Wit en Geel. We dachten ook een heel langstaartige te zien, maar daarover geen
echt uitsluitsel. Grote Gele Kwikstaart zou grijze rug moeten hebben en dat is ook niet
waargenomen.

-

Lancasterweg. Wagejot. Er vliegen nog Oeverzwaluwen bij de wand. Groepen Tureluur en Bonte
Strandlopers, veel vogels zijn waarschijnlijk al weer richting het wad, waar omstreeks deze tijd
de eerste wadplaten droogvallen en er dus een gekete tafel voor de steltlopers klaarstaat.

-

De Bol. Vanaf de parkeerstrook tegenover de molen kijk je twee kanten op, Waddenzee en de
Bol. Op zee was er niets spannends zichtbaar, op het gras een enorm aantal Kemphanen. Er liep
er nog een die een afwijkend kleurpatroon had, witte kop, maar alle anderen waren al in
winterkleed. Dat maakt het toch tot een wat moeilijker soort. De snavellengte was te kort voor
Groenpoot, waar in eerste instantie aan werd gedacht. De afstand, een paar honderd meter,
maakte het ook wat minder gemakkelijk.
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-

Dijkmanshuizen, Soms zie je in de latere zomer weinig hier, maar dit keer was het raak. Het
was dan ook niet drooggevallen 2 Lepelaars en een groepje Aalscholvers. De Smienten zijn in
eclipskleed, behoorlijk rossig en Wintertaling ziet er dan ook wat onopvallend grijs uit. Een
Witgat vliegt goed in beeld, maar een Watersnip zit eigenlijk net buiten bereik, vanwege de zon
trilt de lucht nogal. Maar wie anders heeft er nou zo’n snavel? Een Paapje poseert in een stengel
vlak voor de hut, en op het grasveld ernaast een fraaie Tapuit. Wat zenuwachtig bochtjes
vliegende vogels trekken de aandacht. Ze komen uit de hoge bomen rond de woonboerderij en
vliegen er ook steeds weer naar terug. Staart in zit naar beneden gehouden, stipjes en streepjes
op de goede plek, een Grauwe Vliegenvanger. Ook nog kort Groenling, er staan daar appels en
rozebottels, dus genoeg te eten voor die soort.

-

Mokbaai en Horsmeertjes, De baai is leeggelopen, en op het wad heel veel steltlopers,
Lepelaars, Grauwe Ganzen. We hebben nog een uurtje, dus een poging om Blauwborst te
zoeken aan het eind van het pad tussen deze meertjes. Dat lukt slechts gedeeltelijk; eigenlijk
moet ie in de lijst als “…wborst ….ia svecica” want we zien eigenlijk alleen nog maar een
staart wegflitsen. Er liggen twee evenwijdige duinvalleien, beide behoorlijk vochtig, met zelfs
riet, Lisdodde en verschillende hoogtes (Kruip-)wilgen. De eerst breikte valleei gaat naar rechts
en loopt dan lang door, de tweede gaat naar links en wordt vrij snel heel breed. Voortaan
allemaal proberen. Daarna richting de boot, die wordt net op tijd gehaald, slechts een paar
minuten over, eigenlijk dus een efficiente planning.
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