Datum:

25 September 2016

Bezochte gebied:

Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie
07.50 tot 13.25 uur vanaf Veerplein, op Texel.

Gids:

Robert de Groot
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Nederlandse naam

English name

Scientific name

Fuut

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

Dodaars

Little Grebe

Tachybaptus ruficollis

Aalscholver

Great Cormorant

Phalacrocorax carbo

Kleine zilverreiger

Little Egret

Egretta garzetta

Grote zilverreiger

Great Egret

Casmerodius albus

Blauwe reiger

Grey Heron

Ardea cinerea

Lepelaar

(Eurasian) Spoonbill

Platalea leucorodia

Knobbelzwaan

Mute Swan

Cygnus olor

Grauwe gans

Greylag Goose

Anser anser

Brandgans

Barnacle Goose

Branta leucopsis

Rotgans

Brent Goose

Branta bernicla

Bergeend

(Common) Shelduck

Tadorna tadorna

Nijlgans

Egyptian Goose

Alopochen aegyptiacus

Smient

(Eurasian) Wigeon

Anas penelope

Wilde eend

Mallard

Anas platyrhynchos

Krakeend

Gadwall

Anas strepera

Slobeend

(Northern) Shoveler

Anas clypeata

Wintertaling

(Common) Teal

Anas crecca

Tafeleend

(Common) Pochard

Aythya ferina

Kuifeend

Tufted Duck

Aythya fuligula

Eider

(Common) Eider

Somateria mollissima

Bruine kiekendief

Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Buizerd

(Common) Buzzard

Buteo buteo

Torenvalk

(Common) Kestrel

Falco tinnunculus

Waterhoen

Moorhen

Gallinula chloropus

Meerkoet

(Common) Coot

Fulica atra

Scholekster

Oystercatcher

Haematopus ostralegus

Kluut

Avocet

Recurvirostra avosetta

Bontbekplevier

Great ringed Plover

Charadrius hiaticula

Zilverplevier

Grey Plover

Pluvialis squatarola

Goudplevier

(European) Golden Plover

Pluvialis apricaria

Kievit

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

Steenloper

Turnstone

Arenaria interpres

Kanoet

Red Knot

Calidris canutus

Bonte strandloper

Dunlin

Calidris alpina

Kemphaan

Ruff

Philomachus pugnax

Wulp

Eurasian Curlew

Numenius arquata

Rosse grutto

Bar-tailed Godwit

Limosa lapponica

Tureluur

(Common) Redshank

Tringa totanus

Groenpootruiter

(Common) Greenshank

Tringa nebularia

Watersnip

(Common) Snipe

Gallinago gallinago

Kokmeeuw

Black headed Gull

Chroicocephalus ridibundus

Stormmeeuw

(Common) Gull

Larus canus

Herring Gull

Larus argentatus

Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
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Greater
Black-backed Gull

Houtduif

Wood Pigeon

Columba palumbus

Holenduif

Stock Dove

Columba oenas

Boerenzwaluw

Barn Swallow

Hirundo rustica

Graspieper

Meadow Pipit

Anthus pratensis

Larus marinus

Weer: Hoe goed wil je het hebben? Eind September, warmste 25
September ooit, dagrecords gebroken in grote delen van het land, tot 22
graden in Texel. Weinig wind, tot 2 Beaufort uit ZW.
Hoogtepunt van deze dag: Bladkoning, maar omdat niet iedereen die heeft
gezien, is de Goudplevier een heel goede vervanging. Overal te zien en in
grote aantallen, dichtbij en soms nog gedeeltelijk in zomerkleed.
⦁

De Petten. Meteen een stop hier. Het brakke water trekt eenden,
meeuwen en steltlopers. Wintertaling en Wilde Eend, Kok- en
Stormmeeuw, Watersnip en Kievit zijn respectievelijke
vertegenwoordigers van die groepen. In de weilanden er omheen lopen
ganzen, er vliegen Goudplevieren over, te snel om goed details te zien.
Wulpen zijn meteen onmiskenbaar, met zo’n snavel. Steenlopers zijn
iets rustiger en we kunnen hun doen en laten goed bekijken.

⦁

Mokbaai en Horsmeertjes. Het is laagtij, en de moddervlakte is op zijn
grootst. Bergeenden, maar niet in heel grote groepen. Nu wel
Goudplevieren op de grond, net als een clubje Lepelaars. Aalscholver,
Grauwe Gans, Kokmeeuw scharrelen overal wel rond. We bekijken het
van een afstandje, de oostkant van de modder ligt onder tegenlicht,
toch zijn die Lepelaars duidelijk. Daarna naar het uitkijkpunt, dat
uitzicht geeft over de Horsmeertjes. Er zit van alles in de struiken,
maar het kost moeite om ze te zien te krijgen. Dan hebben we het niet
over Rozebottels of Duindoornbessen. Er zingt zelfs een Tjiftjaf, we
peuteren Kool- en Pimpelmees en Roodborst eruit. Vanaf het
uitzichtpunt zien we veel Slobeenden op het Oostelijk Horsmeer, een
Dodaars, Grote Zilverreiger. Op west Aalscholver en boven de duinen
meeuwen. Het gefladder in de struiken gaat ook hier door, Heggenmus.
Teruglopend nog meer, en dan ineens een brede wenkbrauwstreep en
brede band over de vleugel bij een Phylloscopus: Bladkoning, P.
inornatus. Korte waarneming, en helaas niet door allen.

⦁

Waal en Burg. Een groot gebied, waar de boeren zijn uitgekocht. Het
terrein wordt nu ingericht voor Velduil en Blauwe Kiekendief. Dat
proces heeft nog wel enige tijd voor de boeg, het ziet er nu vooral uit
als een enorme schapenwei. Er is een stuk plas-dras, maar daar staan
verbazingwekkend weinig vogels. De Slechtvalk laat het ook afweten,
die zit niet op zijn of haar molen. Een enkele Kemphaan houdt hier de
wacht, en de maag gevuld. Langs de doodlopende zijweg gaan enkele
Graspiepers de lucht in, maar ze vliegen tegen de zon in, alleen het
geluid, in combinatie met het silhouet, is waar te nemen. Een Tapuit
geeft meer detail. Aan het eind van het weggetje zit een witte mop op
een paal, maar die vliegt op, en blijkt een Buizerd te zijn.
In de verte tuimelen meerdere skydivers uit hun vliegtuig, toch altijd
weer spannend.

⦁

Lancasterweg; Wagejot. Veel Smienten, Wintertaling, Slobeend. Een
klein aantal Kluten steken fel wit af tegen de modder. Enkele
Watersnippen vliegen rond, maar zodra ze landen verdwijnen ze in of
achter de schaarse vegetatie. Slobeenden zijn nog zeker niet op hun
best gekleed, iets dat ook geldt voor de Smienten.
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⦁

De Bol. Vanaf de parkeerstrook tegenover de molen kijk je twee kanten
op, Waddenzee en de Bol. Het tij komt nu snel op en terwijl we er
misschien maar tien minuten kijken, wordt de Waddenzee zeker dertig
meter breder. De op de modder lopende Bontbekplevieren en
Steenlopers komen dus steeds dichterbij. Zouden de foto’s een beetje
gelukt zijn? Er zijn ook een drietal Rosse Grutto’s, maar dan loopt
iemand tot aan de waterlijn, grutto’s vertrokken. Wij richten de blik
naar west, en zien een aantal Lepelaars aan komen vliegen. Er
zwemmen in de dichtstbijzijnde sloot veel Meerkoeten, en een sloot
verder Tafeleenden, wel netjes uitgekleurd. In het grotere water, meer
richting de molen, zwemt/loopt nog een Bergeend. Die zien we verder
deze dag nauwelijks meer. Misschien aan het ruien in het Duits/Deense
Waddengebied.

⦁

Utopia. Hier rijden we alleen langs. In de sloot naast de dijk, vlak voor
we bij Utopia aankomen zien we Kuifeenden, nog niet helemaal op hun
best, de mannetjes hebben nog grijs in de witte vlakken aan de
zijkant. De Meerkoeten hier zijn meer aanhangers van Mao, het hele
jaar lopen ze in hetzelfde pak, het is alleen zwart met witte bles.

⦁

Ganzenreservaat: We checken hier aan de westkant, bij de
parkeerplaats, want er was heel even een grote groep Lepelaars in
beeld, die achter de buitendijk landden. In het ganzenreservaat
eigenlijk alleen maar Grauwe Ganzen, dus richten we onze blik op het
noorden en westen. Je kijkt daar uit in de richting van Vlieland en
halverwege, heel in de verte, zien we een groep Eidereenden, geen
details te zien, anders dan de kleurcombinatie. Geen sterns vandaag,
wel Goudplevier, Zilverplevier, Kanoet, Scholekster, meeuwen en die
Lepelaars. Rosse Grutto loopt langs een modderige oever, ze vliegen
niet op, maar de fijne bandering is ook aan de zijkant van de staart te
zien. Ze zijn in winterkleed en dus helemaal niet ros meer.

⦁

Reddingboothuis tot Renvogelveld. Het stukje dijk waar je aan de
zeekant langs rijdt. Op het nu heel kleine stukje slik lopen Steenlopers.
Grote Mantelmeeuw in de lucht, geen sterns. Op zondag, zeker met dit
mooie weer, is het hier meestal druk, en er lopen ook mensen langs
het smalle strandje. We zoeken nog even naar Drieteentjes, die
onvindbaar blijken. De boot van 13.00 uur halen we niet, dus is er nog
even tijd over:

⦁

Omgeving NIOZ, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Een
graslandje naast de NIOZ-gebouwen heeft Graspiepers. En daarna een
grasland aan de buitenkant van de dijk, waar we weer een Tapuit zien,
en op het talud van de dijk vinden we Kanoetstrandloper en
Steenloper. Een Grijze Zeehond kijkt ook nog nieuwsgierig onze kant
op. Kijken en bekeken worden. De veerboot meert ondertussen af en
het wordt haasje-rep je om niet voor een gesloten deur te komen
staan. Er zijn maar drie auto’s nog later.
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⦁

Gebieden op Texel
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Tuintje
Reddingboothuis

Slufter
Schorren

Utopia

De Bol

Lancasterdijk

Dijkmanshuizen

Oudeschild-haven

Mokbaai
Horsmeertjes
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