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BIJ HET EERSTE NU~1MER.
Texel heeft
sinds
1 januari
1982 weer een vogelwerkgroep.
En die vogelwerkgroep
laat
bij deze zijn nieuwe blad verschijnen:
de Skc r ,
Dit kan na de go ed e start
van 15 januari
in de oude UIo ,
waar ongeveer
35 mensen aanwezig
w&ren om de dia-lezing
van
Ad r iaan Dijksen
te bewonderen,
een goed vervolg
zijn.
In de Skotkunnen
leden stukjes schrIjven
over ervaringen,
onderzoekjes
en verslagen, die :nin of meer met de vogels van
Texel te maken hebben.
We willen
de Sko r elke
t-w€e maanden laten
ve r sch ij nen om
toch aktueel
te blijven
in het vogelgebeuren.
We hopen dat de
Skor nog vaak in de bus zal rollen.
Dick Schermer.
PROGR.A.. fNA •

1-2pril. Alle copy voor

het aprilnummer moet zlJn opgestuurd.
2-3 apri~: Le z Lng over
de vogels
van de Pyr eneeén
en de Cama r gue
door Mardik
Leopold
in de oude Ulo.(20
uur).
9 mei.
lnternationale
wadvogeltelling.
Hoogwater
Oudeschild
8.Ü~ur
(zomertijd).
Vanwege het mooie weer (aldus
Cor , r ed • )
is di t vroege
tijds tip geen bezwaar.
De eerdere
aankondiging
in de convocatie
van de januaritelling
was foutief!
Voor jaar ." kursus"vogelgeluiden
de Dennen.
Nadere
Lnfo rma ti e
volgt. Evenzo excursies naar Texelse
vogelreservaten.

in
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.1\1 enige
jaren wo rd t ok op Texel rege lrns t ig door eN. aantal
mens en <'1.'3.nz.ee t.r ek t a Ll eu g e daan , r';et name de Laa t st e drie jaar

1.S het aan t a I teluren
s t e r k ges t.egen en is
g eword en over het ver loop van de trek
over
kust-

Aantal

teluren

pe r J<"Jl'::

1977

ook
zee

7.5 uur

'\<7at

voor

meer bekend
de Texelse

uur.
1981 42G!5 uur
1980

~.9 7 ~ 1 !.~0 uu r
~979 1.72 iu r

291,5

Toch

is over de zeetrek voor de ~addeneilanden,
in vergeliJkde kust van ,Joord en Zu idllc l land , (naar ~"einig bel<e.nd.
~eel meer tel~ren en tellers
zijn nodig. Misschien zijn er, na
ing

r,'et

het

leze;:l

van

dit

ar

ti

ke L, !i:e;1s~~ndie.

zich

voor

d e z e tak

van

vogel~n

~aan i,teressereu.
Nog even '..rac algemene
1.nfornati.€
over z e e t r e k t e Ll en ; je telt
vanaf een duintop wat er langsvliegt (per u~r). welke l~nt op
(noord1zuid
of.ter
p L -;a t.s« "" zwernJrlt'rlf.Î
of op ,er. strand
zittend),

ho ev ec 1 , €11 eventueel
ler.:fti.jd1h.;'eslacht
k l e o r f as e of: ondersoort.
Al d ez e ge!i,evc S wor d en ve r zarne Id doo r de Clut: var; Ze€t r ekwa a rn eme r s {CvZ) 1 die
elk half
Jaar. er'u ve r s Lag uitbrengt
over de trek OVE'T zee langs [h~ hele ~ederlands~
:~us;:. ()r;:d~t (le
meeste :eden van de V~G-Texel ~aarsc~ijnl~1k
geen lid zijn van
j

de Cvl en de gegevens
ti jd s ch r Lf r.en , is het
op Texel

verzameld

meestal niet gepubliceerd
worden in andere
mis s ch i en l eu k 0!11 re z e e t r ekg e g even s d i e

wo r den

OVERZICHT OCTOLER-DE(E~BE;

te

pub l c e r en
î

in

de ikoT.

1981.

Na deze inleiding kunnen we beginnen met een overzicht van
de meest Ln t er essan t e of opvallende waarnemingen exit o i verplaatsi gen die i~ de periode 1 Dct. tJm 31 dec. gedaan zijn.
_Rood k€~J:9.E1..
ket /l'areldu i :;<{Ol:":'
in novembe-r werden
soms al flinke
aantallen
"duikers"
(vaak
kunnen in Je"vlucht parel- en roodkeelduiker
niet van elkaar
~.lOt'd(>.nonde r s che i d en ) waargenomen:
8 nov, 49 ex. zuid in 1 uur,
De· sterkste
doortrek
vond echter
p.Laa cs in december:

IS
20
21
28

dec.
dec.
dec.
dec.

125
124
144
297

zuid
zuid
zuid
zuid

in 2 uur.
in 2 uur (w.v.l parel- en 37 roodkeelduiker)
in 2 uur.
Ln j uur \.w.v.1 par a I> en 108 roodkeelduiker).
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Fuut en Roodhalsfuut.
--_
De vorstperiode
in december heeft een .grote invloed
.•...

gehad op
de aan t.a llen futen die voor de kus t van T-exel ve r bLeven ; nog
niet eerder werden zoveel futen waargenomen.
De meeste exx.
waren te zien op: 20 dec. 156 zuid en 25 tp in 2 uur.
22 dec. 5 zuid en 113 noord in 2 uur.
27 dec. 340 zuid. 26 noord, 21 tp in 2 uur.
28 dec. 161 zuid, 16 noordt 14 tp in 2 uur.
Roodhalsfuten waren in december. ook talrijker dan in andere
jaren. Goede dagen waren: 25 dec. 4 zuid, 1 noord en 3 tp.
30 dec.l0 zuid, 1 noord en 2 tp •

• f

t

.,
Noordse storrnvogelj
grauwe pijlstormvogel
en vaal stormvogeltje.
Bijzonder weinig noordse stormvogels werden in de herfst van
. 198'1 gezien. Alleen op 13 november vlogen aantallen van enige
he tekenis
langs! 28 zuid en 6 noo rd 1 soms waren deze vogels
a cn t r kotters
te zien. Op 14 nov. kwamen nog eens 15 exx ,
voorbij.
Voor çie grauwe pijlstormvogel
was 4 oet. de beste dag: 12 exx.
zuid in 6 uur. Na deze dag werden nog maar af en toe grauwe
pijlstormvogels
opgemerkt (10 en 11 oet., 31 oct. en 13 nov.
3 exx. noord»).
Het vaal stormvogeltje
werd waargenomen op 11 oc t t I ex. zuid),
21 oct.(l
noord) en 31 oct.(l
zuid).
Jan van gent.
De aantallen
jan van genten waren dit najaar
laag; alleen op 4
en 11 oct. ~7erden wat meer exx , geteld:
4 oet. 91 zuid en 63 noord in 6 uur.
11 act. 98 zuid en 54 noord in 7 uur.
Op 30 en 31 dec. passeerden
nog resp. 2 en 1 adulte exx.(noord).
è

s
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.E en~en t ga~ze:1 en zwanen,
~e ·orstperiode in december had een grote ~itwerking op het
voorkomen van een aan t.al soo r t en ; vooral op ..'1.
d ec , vond sterk.
zuidwaartse trek (coid-rush) plaat~:
smient: 4939 zuid in 2 UUT.
wilde z~aan: 11 zuid.
wilde eend: 29 zuid.
Totgans:47 zuià en 8 noord.
pijlstaart: 14 zuid.
bergeend:95 zuid.
Duikeellden
en zaagbekken werden die dag niet
veel gez Len ,
ddzrvan passeErden pas op 31 dec. de meeste exx.:
toppereend: 193 zuid, 36 noord en 4 tp.
brilduiker: 3S zuidt 10 noord en 2 tp.
middelste zaagbek: 42 zuid, 32 noord en 4 tp.
Gp 26 dec. werden de meeste nonnetjes boven zee gezien: 2 zuid
en 64 no .rd in 2 uur.
Cp 31 dec. vlogen ook wat ganzen langs:
kleine rietgans: 11 zuid.
grauwe gans: 10 noord.
brandgans:2 zuid.
IJseenden we~den waargenomen op: 22 act.(l ex.), 11 dec. (1),
2C dec. (1),
22 dec.
(2),
27 dec.
(1) en 31 dec. (1).

Eidereenden werden niet veel gezien. ondanks het feit dat de
\ addenzee in dec. met ijs bede t was. Spectaculair was de waarneming van een koningseidereend die vanaf 24 dec. voor de
Texelse kust verbleef (nieuwe soort voor Texel}L
Op sommige dagen kwamen vrij grote aantallen zwar t e zeeëenden
langs: 11 act. 1128 zuid en 25 dec. 647 zuid. Op twee dagen
passeerden behoorlijke aantallen grote zeeëenden: 6 dec. 97
zuid in 1 uur en 22 dec. 100 noord in 2 uur.
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Jagers_".
Grote jagers 1.;rerden iets regelmatiger
gezien dan in andere jaren: de beste dag was 11 oc t , met lu axx , zuid i-n 5 uur. De
laatste grote jager werd op 21 ncv. (1 zuid) gezien. Op slechts
bwee dagen waren middelste jagers te zien: 11 oet. 3 ad. lichte
fase zuid en 31 oct. 3 juv. zuid. De meeste kleine jagers kwamen langs op 4 act. (24 zuid. 9 noord en 4 tp. in 6 uur) en 11
oet. (23 zuid en 1 noord in 6 uür). De laatste kleine jager
werd op 14 nov. waargenomen.
t'~e€uwen.
Op sommige dagen waren vrij grote aan ta Llen dr Le t eenme euwen te
zien: 11 oct. 116 zuid en 11 noord in 7 uur
31 oet.
41 zuid en 141 noord in 6 uur
13 nov. 139 zuid en 91 noord in 2 uur
21 nov. 213 zuid in 2 UUT.
De beste dwergmeeuwendag
was 30 oet.: 139 zuid in 2 uur. Op 21
en' 29 nov , werd een juv. grote burgemeester waargenomen.
Stel tlopers.
Door de vorstperiode
werden ook meer langstrekkende
of op het
strand verblijvende
steltlopersoorten
gezien; vooral 21 dec.:
scholekster
122 zuid
tureluur 32 zuid
steen loper
29 zuid
houtsnip
1 zuid
wulp
92 zuid
kanoet
16 ~uid
rosse grutto 69 zuid en 37 noord.
bonte strandloper 40 zuid.
Dit waren zo ongeveer de meest opvallende gebeurtenissen
die
zich de laatste maanden van 1981 boven zee hebben afgespeeld.
Op- of aanmerkingen
kan men richten
tot de samenstellers,
of
kom anders gewoon eens kijken bij paal 159
Frits~Jan Haas
Rozendijk 24 Den Burg (3236)
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Buiten T~xelse Staatsbosbeheer~kringen
is tot dusver waars cb ijn li ik ,,'dnig bekend geworden over een waarneming van
een grijze wouw op 21 juli 1981 in de Muy. "andaar hier een
kort
ve r s l ag j e daarover.
De vogel we r d tweemaal
op die dag
gezien door de bewaker van SBb, de heer J.Hopman. Ue eerste
maal zag hij de grijze wouw om ongeveer 13.10 uur, toen hij
juist gestart was met" een excursie van 16 personen. Het dier
stond op eeD afstand
an 20 ~ 25 meter te bidden. De kijker
ho e fde bij de waarneming n ie t eens gebruikt te worden!
ue volgende opvallende kenmerken werden waargenomen.
Geschatte grootte als een fors~ torenvalk. De manier van
bidden leek nem echter iets anders1 met lange vleugelslagen
en een geheel naar beneden gerichte staart. De staart was
uiterst licht geYork~ en nagenoeg wit. Ook de onderzijde
was bijna helemaal witt behalve de donkere slagpennen. De
-bo vende len "w.:lren le i g rI j smet
pi kzwa r t e schouders. Hopman
herkende hieraan onmiddellijk
de grijze wouw.
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van de soort Lr, een voge l>
Bij het tonen van een afbeelding
bo e k j e , we.ze,· s Lle deelnemers
aan d' excur s i e evensens
meteen de grijze WfUW aan. ~a enige tijd vergeefs
bidden,
zeilde de voge l naar een and e r e p l aa t s 0:11 opn i euo ,l'et bidden
t;,: ~egtnnen.
• 5 AVQû"S om ongeveer
20.30 uur trof
Hopman de
gr i j ze wou •• opn Leute in het r e s e r va a t aan, nu 21 t t snd in een
struik. Hij kon de vogel ook nu weer tot op een twintigtal
met.er s benade ren , waal:bij a Lle opvallende
kenmerken zoals de
zwarte schouders en zwarte vlek rond het oog, de grijze
bovendelen en de heel lichte onderzijde,
goed gezien werden.
CD Texel zou ooit in 1967 een gr f.j ze wouw gezien zijn,
maar
deze waarneming
is nooit'officieel'
erkend. Voor zover ik heb
kunu€.n nagaan is er in Ned.erland slechts
één wel erkende
waarneming:
31 mei 1971. Git zou dus de tweede zijn!
Adriaan.
DE JANUAJU-VO";ELTELLING (10-1~ ~82) •

Zondagmorgen
moe"Sten 'lÏij al vroeg uit de veren. Het was _100 en
he lder weer. Wij w ren he t fu.is nog niet ui t of we kwamen een
sperwer t.egen; een leuk begin voor een vogel telling. Nadat we
de landrover
gehaald had 'en kwamen we nog een sperwer, een
torenvalk en een bruine kie'·enàief tegen. we wilden via het pad
naar de Horsmeertjes
de Hors bereiken.
Dit lukte niet:
20 meter
voor de Hors bleven we s teken in een hoop sne euw van ru:i.m een
halve meter diep. Urie kwartier
iatar kwamen we er toch uit,
nadat we cns het zweet op de rug gespit hadden (kan je nagaan
met -lOOvorst).
Het verliep
ook niet vlekkeloos.
Toen we eenmaal
op de Hors war.en kregen we de volgende teleurstelling
te verwerken: langs de kust lag een kilometer
brede ijslaag waar
praktisch
geen vogels zaten. Alleen wat meeuwen trotseerden
deze ba~re poolomstandigheden.
Bij pl. 7 kwam langs de waterlijn nat strand zichtbaar. waar zich steltlopers bevonden. o.a.
drieteentjes,
rosse gruttots,
scholeksters,
bonte strandlopers
en kanoe~strandlopers.
Het stuk strand tussen pl. 9-12 zat
daarentegen
vol met klein grut zoaLS 459 drieteentjes,
25
scholeksters
en enkele bontjes. Vreemd waren 3 meerkoeten die
bij een strandhoofd
voedsel zoch t en , Met roofvogels
tellen
,,,aren 'Je gauw klaar. Dit ,.,. aantal
bleef bij 0 steken.
De tocht
duurde maar liefst 1 uur langer dan "l€ gepland hadden. Smaakte
de koffie
extra lekker toen we thuis kwamen.
Giel en Marco ~itte.
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VO....,R\·iIN1ERVAN ZAKEN OP TEXEL

·SOVON-ATL.~SPROJECT

DE STAND
is

EN TREKVOGELS.

SOVON?

De stichting Ornithologisch
Veldonderzoek Nederland (SOvON) werd
in 19ï3 opgerichL om te voorzien in landelijke coördinatie van
o rn i tho logisch veldonderzoek
t en behoeve van na tuurbescherming
en milieubeheer.
In datzelfde jaar startte SOVON met een landelijke kartering van broedvogels.
het zogenaamde Atiasproject
voor broedvogels, dat 5 jaar zou gaan duren. Na afloop blijkt
dat dit project een groot succes is geworden. NIet a Lleen W'erd
de ve rsp re i d i.ng van a lle in Neder land voorkomende b roed vog e Is
vastgelegd op een heel gedetailleerde
wijze, ook werden nieuwe
broedvogels vastgésteld. Dit succes dankt het project aan enkele
duizenden enthousiaste veldornithologen
die, grotendeels in hun
vrije tijd) het hele land hebben onderzocht. De resultaten zijn
gebundeld in de Atlas van de Nederlandse Broedvogels, die voor
alle geïnteresseerden
te koop is bij de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten
in Nede.rland"
Er blijven op het gebied
van de ve ldo rn i thologie nog veel
onbeantwoorde
vragen over, zoals waar de vogels zich buiten de
broedtijd ophouden. Deze vraag staat centraal in het nieuwe
SOVON-project
dat in october 1978 van start ging en ctatt evenals
het vorige. 5 jaar
duur t, Ook nu wordt gebruik gemaakt van een
indel.ing
in 5x5 km blokken; he e L Nederland is ook nu weer opgedeeld in ongeveer 1750 van detgelijke blokken. Om er bove.ndien
een idee van te krijgen wanneer ~n hoelang de vogels ergens
verblijven, is het bij dit nieuwe project noodzakelijk om de
waarnemingen
van iedere maand gescheiden te houden. Het is
daarom de bedoeling
dat alle blokken in alle
maanden van het.
jaar
worden onderzocht. Het project is in de eerste plaats
kwalitatief
van opzet,
hoewel de mogelijkheid wordt opengehouden
aan te geven hoeveel exemplaren van een SOOl't in een blok aanwezig zijn. l1en kan echter vol.staan met aan te geven welke
vogels in een bépaalde maand in een biok aanwezig zijn.
De stand van zaken op Te~el.
Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn dat ook Texel in
b lokken van 5x5 km is ingede.eld. Deze inde Hng is weergegeven
op het kaartje. Omdat het atlasproject voor Winter- en Tr~k·
vogels (waarin om misverstanden
te voorkomen de als broeàvogel
aanwezige soorten wel degelijk moeten worden meegerekend) al
-8-
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cngegeer 3~ jaar draait is er inmiddels op Texel al fli~k veel
onderzocht. Er blijken zelfs 21 een 2antal blokken te zijn waar
alleen nog maar aanvi dingen
mogelijk zijn in de orm van
Ze Ld z a am voo r koinende
voge isoorten
• In de tabel is dmv , symbo l.en
weergEge\en hoe de stand van zaken mo~e~teel is. 0uidelijk
wo--dt dat er be"r.alve een aa tal zeer goed onderzochte blokken
ook nog een aantal s le ch t onde rzo ch t e a i jn , Het betreft 0.'.
de
kuy €. omgeving, het nooLdelijk deel van polder Eyerland
n de
Slufter,
de Schorren,
de omge I ng van Dijklnanshuizen
en het
~trand tussen paal 9 en 11.
J

4-54
4· 55

Eyerlandsê duinen
Polder W~ssenaar

V

9-13
9-14
9-15

Nuy

o
o
o

9-23
9-24
9-25
9- 32

!Je Koog

9-33
9- }~
9-35
9-42
'1·43
9-44

Eye:: Land-S
Scho r r en

Eyerland-De

l uf ter

Waal

Oostere:td
f-aal
11-13
v; es t en-Hemrne r
Den burg-Oudeschilà
Dijkmanshuizen

F
v

\

M

A

•.'

J

v

v

'\'

v

v

v
v

o

+
+

o
o
-t
+

v

v

A

v
v

v
v

v

o
o

o

o

0

o

v

o
v

o
o

o

o

o

N

D

v
v
o
v

v

v
v
o

'.

+

+

+ + + + + + +
+ +
v + + +
-1v
o
o V v +
+ + ..!. + +
+ +
-!
+
+
+ + +

+

"
o

+
o

+
v

+

-+

+
v
o

Pa a I 9-l.1
Hors-Den Hoorn

+ + + +

~addijk

+

PHpolder

V

J
v
v

o
v

v

v

o
o
,.

•

o

v

o
o

+
+ +
+ +
+ +
+ ; ..
-;-

-+

+

+

-+

+

v

+

v
o

+

+

+:

v

e
o
o

+

v
o

v

v

o

Betekenis van de symbolen:
niet of zeer cnvoll~dig onderzocht
o~ onvolledig onderzocht
v= vrij volledig onderzocht, maar nog enkele
+m voldoen e volledig onderzocht

hiaten

voortgang van het project.
De inventarisaties
in het kader van het Atlas-project
zu_len
nog tiro sept.
1963 duren, dvz da t tot En met deze datum de
rno ge Li j khe Ld bestaat
om onvolledig onderzochte blokken in alle
maanden van het jaar nog tot volledig onderzochte
blokken te
promoveren. Doei van dit overzicht was de vaste waarnemers te
attenderen op de belangrijkste nog bestaande hiate~ en
vogelaars die wel geïnteresseerd
zijn,
maar nog niet van het
,.,.
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van het p ro j e c t 'wisten er kenn i s mee te laten maken ,
bestaan
\! La onde r aoek cac wat meer gericht
is op et vu l len van de neg
8." nwczLge lacunes
moet het zeker lukken in de nog r e s terende
tijd all~ Texelse blokken voldoende onderzocht te krijgen.
,Heer
:;'nr.jrm3tie, \.13a!1emingskaarten,
an twoo r denve Ll.oppen en
meer gec.e t a i Ll ee r dc ove r z Lch ten van de mate van vo Ll.ed i ghe i d
van het tot dusver uitgevoerde onderzoek zijn verkrijgbaar bij
Co r Smi t

Coördinator

voor het

district

Waddeneilanden
Schilderend 62, Den E 'rg
(02220-4600;

overdag

02226-343)
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DE WAARNH!lNGENRëBRIEK.
Waarom?

Bijna ieder zichzelf respecterend
vogelblad, landelijk of
~laatselijk,
heeft wel een soort waarnemingenrubriek.
Ook wij
wilden met iets dergelijks beginnen. Dat doen we zeker niet
voor het ego van enkele fanatieke vogelaars die al hun interessante of zeldzame waarnemingen
steeds w.eer met naam en toenaam
vermeld willen zien. In de ef!rste plaats is zo'n rubriek
natuurlijk een handig middel om een beter inzicht te krijgen
in de verspreiding
en het voorkomen van vogels op Texel.
Er
worden heel wat leuke en interessante dingen gezien die nooit
de 'officiële' kanalen halen oftewel nooit op papier komen
(behalve
dan mi ss.ch t en in die zeer privé agenda of dat' privé
boe kj e van de waarnemer
zelf).
Het bestaan van een Texelse
waarnemingenrubriek
is hopenlijk een stimulans voo~ velen zo
veel mogelijk door te geven. Bovendien kan de rubriek de
minder ervaren of beginnende vogelaars wat informatie geven
CV€I· het voorkomen
van vogels op ons eiland. bijvoorbeeld
over
de maanden waarin bepaalde soorten
op Texel verschijnen
en
over de plaatsen
•.raar ze zich ophouden. Hiermee komen we t.o t :
de volgende vraag!
Welke waarne~ángen7
~elke waarnemingen
zijn van belang voor de rubriek? Eerst
natuurlijk de echt~ zeldzaamhederi. Het is best leuk te zien
hoeveel merkwaardigheden
er op
Texel be'Land en , Naar deze ca tegorie is beslist niet de hoofdzaak. Ook waarnemingen van
andere, uiteraard
niet te alge~
mene soorten zoals een huismus
of een kramsvogel eind october.
zijn
van harte welkom. Als leidraad zou kunnen dienen het boek
Texel Vogeleiland. Alle waarnemingen van soorten buiten de bepaalde tijden
die in dit boek
genoemd worden zijn belangrijk.
-13-

Ook. àïs men zro t.er e aant.allen
zi.e t dar: vermeld is, is dat een
reden OR het door
e geven. haar eigenlijk zijn alle waarnemingen van soorten die niet i.n grote aan taLlen op Texel
vcorkomen val. belang. Ook kan men doorgeven wanneer. men in het
voorjaar een bepaalde soort voor het eerst ziet en in de Dcrfst
het laatst. Sterke trek op bepaalde dsgen is eveneens het vermelde
waard. Zelfs het niet zien van e orten die and~rs wel
altijd in een bèpaalde tijd of op ~en bepaalde plaats te z:en
zijlïp is het men:.oreren waar'"'.
Natuurlijk
is het niet zeker da c alies w~t doo r gege ven word t ,
ook +n de rubriek komt.
i ssch i en krLjgen we T"':-Bl zove e I da t "re
plaats tekort komen (altijd optimistisch
bl~jven). Oo~ al worden de waarnemingen n ie t v e rme Ld, zonde ·an de moeite van het
opsturen
is het niet;
ZE belanden
n l , a Llemaa I in ons pe r so cnlijk a r cn i ef waarin alles
wat er over de vogels op Texel bekend
is en wordt, ~.]Ordt ve rzame ld , Eet ligt eigenlijk in mijn
bedo e Ling , ook \J€er als de plaats
en mijn tijd) het toelaten,
ni~t altijd
alleen
'dr6og' de waarnemingen te publiceren,
maar
af en te' te traenten verband te leggen tussen de waarneming
en de tijd van het j aar, het we e r etc. Bovendien kunnen we vermeiden voor de hoeveelste keE.T een eest op Texel gezien of
ho .Vf21e 1 vroeger iets gezien is dan normaal.
ï

i

Beoordeling.

Een soms wa

t moeilijk
punt is de beoo rde Ling -van waarnemingen,
d.w.z. zijn alle waarnemingen wel altijd juist? Ik hoop dat de
~aarnemer_
z~lf altijd voldoende krit sch zijn met het doorgeven van hun waarr.emingen. Ik ben ook niet van plan alles op
een goud3c~aaltje
te gaan wegen. Ieder blijft persoonlijk verantwooI(lelijk voor de dingen die hij gezien heeft
{OIr. het zo
maar e~ns te zeggen). Toch wil ik wel pr.oberen oe rubriek zo
juist
mogèUjk te houden. Als iemand bijv. begin maart een
fitis doorgeeft zo deT hem gehoord te hebben lot in de hand
gehad
te hebben) ; rcoe t re r een vraagteken
bij gezOet wo r denv-

Tenslotte.
Het is het fijnst
als de waarl~mingen
zo snel mogelijk doorgegeven worden. De rubriek
blijft
dan enigszins
actueel.
Oude
waarnemingen
blijven evenwel welkom, zeker voor het archief.
Omdat dit de eerste aflevering wotdtt vermeld ik ook nog een
aantal interessante
gevallen uit de tweede helft
van vorig jaar.
Ad

r i aan ,

--~-

WAARNE~INGE~ NR.l- (HERFST!WI~TER 198"-1982).
--Als begindatum voor het opnemen van waa rnemi ngen in deze aflevering heb::;enwe gekozen voor 1 eet. 1981 (behoudens enkele
heel leuke dingen van daarvoor).
Kuifduiker:
31-12 1 ex , Dijkrnanshuizen en 8-1 1 ex. 't rio rn t.j e
(beide FH).
Voor waa rrieme r ssymbo Len zie einde artikel, red.).
Noordse stormvogel: 1-11 1 ex. dood op strand Hconnde rs Iagj Dê )
en 31-12 1 ex. dood wadd i [k Di.jkmanshuizen
(NG).
Purperreiger:
9-9 1 e.x. 1e kalenderjaar De Hemmer (J.Lap en
LD). Bijna alle purperreiger-waarnemingen
op Texel dateren
uit de zomer en nazomer. Zoals in-dit
geval betreft het waarschijnlijk
vaak jonge rondzwervende- exemplaren. Dit is het 2e
septembergeval
(de andere was L4-9-75 1 ex. in Pompevlak).
Roerdom~ 15-11 1 ex. Horspoldertje
(hw-telling Texel); 18-11
1 ex. Roggesloot (W.keuvers);
le helft dec. 1 ex. nabij Spang
\0.3. H.Hln en me d , C.Swennen);
17-12 1 ex. De Hemmer (.1 .La.p);
26-12 1 ex. tussen Oudeschild en Den Burg (W.Witte); 28-12 1
ex. Horspoldertje
(W.Witte); 16-1 1 ex. zeer verzwakt in de
H€~~er gevonden door Koopman. Het dier is opgehaald door het
N.R.C. Hij wilde echter niet meer eten, ook het'stoppen' hieLp
niet en na enkele uren is hij gestorven; 17-1 1 ex. Waaienburg
(H.Brugge). Er waren dus tenminste twee roerdompen op Texel.
Overigens zijn uit alle winters in de zeventiger jaren waarnemingen van de soort bekend.
lepelaar: 3-10 12 exx. De Schorren (OS). e lepelaars waren
vrij vroeg weg dit jaar. Heeft iemand ze later gezien?
Krakeend~. 18-10 73 exx , heellexel.
y;aarvan 70 in de Muy (hwtelling Texel). Dit is het op ~~n na grootste aantal
dat op
Texel gezien is (op 12-10-80 108 exx. in Horspolders).
12-12
6 exx , De t-luy (AD). Winterwaarnemingen zijn
zeldzaam!
.Smient: 8-11 1 albinistisch
ex. \J/aalenburg (DS); 12-12 14.000
exx. (hw-telling Texel). Dit is niet het hoogste aantal dat
ooit op Texel ~ezien is: 19-1-80 1•••600exx. (hw-telling Texel)
en 7-2-76 ca.19.000 exx. (AD).
Amerikaanse
smient; 3-11 1 mannetje tussen de smienten bij
Halfweg (Hoornderweg)
(J.Witte). Nieuw voor Texel!
Krooneend~ 13-7 1 mannetje in de Muyplas (SBB). Dit is de 3e
waarneming op Texel.

24-1 tenminste 85 sxx , in los groepsverband WaddenBrilduiker:
zee voor landkes, verder verspreid langs waddenkust ook nog
t t en ta l.l en (AD&SD).
IJ s eend r 15-11 1 ex. Ho rspo Lde'rs Üi~<7- tel Li.ngTexel);
10-1·1 ex.
Waddenzee bij Df j kmanshu Lz.en (A.Hoven).
Koningseider:
24,25 en 19-12 een Zejaars mannetje op de Noordzee bij paal 17 (FM en later vele anderen).Nieuw voor Texel!
Grote zaagbek: 10-1 1 mannetje, wak bij veerhaven (t.rG); 24·1
1 vrouwtje waddenzee zuidelijk van De Kaap (~~&SD).
Nonne t j e : 22*12 1 v ro uwt.je \.falerfabriek (1-1G&DS); 3·1 3 vrouwtjes
i'iolenkil {DS).

Grauwe gans: 12-12 242 exx. waarvan 120 in Oijkmanshuizen (hwtelling Texel). Wa.arschiflijk waren er "s winters nog nooit
zoveel grauwe ganzen op Texel.
Kolgans: 15-11 en 12-12 1 ex. omgeving Dijkrnanshuizen
(hwtelling
Texel).
23-12 daar nog steeds (HG); 31-12 's ochtends
flinke doortrek Oudeschild,
langs dijk, richting oost: 150 exx.
+120 exx., daarna nog enkele ~~len tientallen; 1-1 weer 100 (MG);
3-1 30 exx. ;t Noorden (DS); 17-1 10 exx. overvliegend naar NOt
de Koog; 22-1 ca. 60 exx. overvliegend naar Zw, zeereep paal 17
en 23-1 onbekend aantal in mist overvliegend naar NO~ de Koog
(alle
AD&SD).
Rietgans: 8-11 20 exx. Eyerland (0 &AD&SD); 15-11 21 exx. omgeving Dijkmanshuizen
(hw-telling Texel) en 3-1 Zexx. nabij De
\~a ti 1 en 6 sxx , 't t\ 00 rden (IJS).
Kleine detgans: 31-12 34 exx , bij Waalenburg (FM) en 3-1 70 exx ,
tt Noorden (DS).
Rotgans: ondersoort hrota=witbuikrotgans:
10-1 3 exx. bij Oudeschild (Hi) en 8 exx . PH-polder (NG); begin jan. tenminste 15
tussen de gewone rotganzen (P.Postma).

Brandgans!

15-11

3 exx , de !-lok (hw-tell

ng Texel);

12-12

80 exx ,

Di.jkmanshui.zen
(hw-telLing Texel);
23-12 2 exx , ca. bij de
Cocks do rp t ;G).
Canadese gans; 26-12 3 exx , ~t Horntje
(W.\.,iitte).
Er schijnen
er I..; g ewe e s t te zijn.
3-1. 1 ex. Dijkmanshuizen
(DS). Aan de
wi lde s taa t van deze dieren
moe t e r ns tig geb.'ij fe l d woràen ..
Kleine

zwaan:
12-12 300 exx , (hw- telling
Texel).
Waarschijnlijk
nog nooit zoveel exemplaren
op Texel aanwezig. Nadien
vond wegtrek
plaats: 15-12 22 ex::<. overvliegend
naar ZW, westerduinen
(LD), maar er bleven
er ook: 3-1 61 axx , "t Noorden
en.
30 exx , Kadi j ksweg (DS).

waren
')4

Alle ganzenwaarnemingen
behalve die van de gew00e rotgans
op de
normale
tijden
, en die van kleine
en wi Lde zwaan cn tvangen we'
graag, zodat we een goed inzicht
krijgen van de doortrek
en van
rondzwervende
groepjes in het winterhalfjaar
op Texel!
Rûîgpootbuizerd:
31-12 1 ex.
.... '- ...
Ottersaat (bij Oudeschild)(MG);
1-1 1 ad. ex. Bleekersvaliei,
3-1 1 ad. ex. overvliegend
~egen Bunders
en 8-1 1 juv. ex.
De Dennen

(FH).
in de periode

Sperwer:
half dechalf jan. hebben zich op Texel
minstens 4 exx. doodgevlogen.
Waarschijnli
jk waren er door het
winterweer
toch wel ~at neer
aanwezig
dan doorgaans.
Grijze
WO~:
21·7 1 ex. De t-luy
(J .Hopman ) .Zie
artikeltje.
Nieuw voor Texel!
Slecht~alk:
27-9 2 exx. Spang
(ti.Hin); 2":.121 ex. westerduinen (10) en 16-1 1 advman

overvliegend

de Koog {AU).

Smelleken:

31-10 1 vrouwtje
nabij
de Ce cksdo rp (L Stubbe
e.a.);
31-12 1 vrouwtje
Waaienburg
!FH).
Kievit:
30-12 20-tal
overvliegend
NO de Koog (AD&SD). Eén dag
e
na het invallen
van de dooi van de l
koudeperiode.
24-1 6 exx.
Waaienburg
(AD&SD). Eerste
waarneming
na ~eede
vorstperiode.
Gouàplevier:
15-11 15.200
exx , (hw-telling
Texel).
rot nu toe
was het hoogste herfsttotaal
25-11-78 12.200 exx.
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.Morinelplevier:
3-11. .2 axx , nabij D'ij kmanahu i z.an in gezelschap
van goudplevieren
(L.Stubbe e.a.). De laatste waarneming voor
Texel was 2-11-63 1 ex.
B{,Jntbekplevier:
11-12 1 ex. # t Puntje (LO). Winterwaarnemingen
blijven
zeldzaam.
_Bok~~ 16-12 1 ex. De Dennen. langs slootje waar ook enige
tientallen
watersnippen
de vorst probeerden te ever Leven (LD).
Houtsnip; Ondanks de pi ttige vorst
en sneeuw s laagden enkele
er in te ove r Leven s 13 en 14-1 minstens 6 exx , Langs Cal i.fo rn i
weg lH.Brugge en W.Sytsma)
en 22~1 1 ex. botgrasweg (AD).
Groenpootruiter:
15-11 1 ex. ~lufter (hw-telling Texel). Sinds
e
1966 de 6 novemberwaarneming.
Paars€ strandloeer:
3··1ü 1 ex. Sluftermand
(OS); 18-10 1 ex.
Zeeburg (hw-telling
Texel) en 1-11 1 ex. De Hors (OS).
Orieteenstrandloe€r:
31-12 1 ex. foeragererld zuidpunt Waddijk
PH-?older.
Zelden aan deze kan t i
Kempha~!.!.:. 4·10 100 exx, w,aalenblJrg (DS); 18~10 197 exx , Texel;
iS-i1
190 exx , Texel. en 12-12 36"E:xx. Texel (alle ,hw-telling).
Grote burgemeester:
17-10 1 ex 1~ kalenderjaar naar .zuiden
vliegend,
de Koog; 3-1 1 ex. l"\.j.
lluyplas (beide AD&SD)
,
Dwergmeeuw:
30-12 6 ad. exx. Narsdiep roer. op grens Noordzee
en Waddenzee (ni); 3-1 1 ex. de Bol (0.:»;
6-1 3 exx , vanaf de
pont HG).
Grote stern:
3-10 1 ex. Sluftermond
(DS); li-l0 1 ex. naar ZW
de Koog (AD&SD)en 18-10 2 exx , de Hors (hw-telling
Texel).
Gi~ltTh]:
1-10 lex. Hor s po Lde r s (A.D.Kooy).
De SeTexelse
oct.-waarneming.
Alpengierzwaluw:
25-9 1 ex. Oudeschild (HG) .Nieul' voor Texe Ll
Veldleeuwerik:
Na de 2€ vorstperiode
op 20-1 alweer minstens
1 ex. Eyerland (SO). Daarna meeT.
Strandleeuwerik:
7-11 6 exx. over de zeereep naar ZW vliegendt
later een lO-tal över zee naar NO, paal 21 (AD);15-11 2 exx.
op strand bij de Slufter en 3 exx. ever' liegend de Koog (AD&SD).
Boerenzwaluw:
22-10 1 ex. bij NRC ZW vliegend (AD); 2-11 1 ex.
langs strand vliegend ZW (L.Stubbe e.a.).
De Se novemberwaarneming op TexeL
Huiszwaluw:
24-10 3 exx , bij de Koog (SO); 26~10 "1 ex. bij
Elzenhout
(LU).
Pestvogel: 15-11 7 exx. Boksberg (Den Burg) en 4 bij woelige
Hoek (idem)(med. H.Brugge);
23-11 1 ex. Boksberg (NG); 11-12
6 exx. Bernhardlaan,
Den Burg (LO).
è-
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Beflijster.:

lt.-i';

1 mann e t j e l(::~·j. nabij

K0ven:.hu!:.

i.}.:"',; i6-iO

1 ad , mann et .
ie bij het. All00
\Ai"JöcSD);
2b t.l t«
~ 20 10 en .I. en 2-11
1 ex. nabij
L-en !:Iur; (A.Hoven)
Uit is c e ~I- novembe rvaa ruemtng
op .I'e xe l ,

Zwarte

roodstaart:

1-11

Zwartkop;
10·1 lvrouwtje
-de le januari-waarneming
dene uit dEce~ber.

1

vrouwtje

Jan. yeslag

~childerend
Den burR
voor Texe L, Er ware~

(LD).
{C.Smit).
Uit is
er ,,;e1 verschei-

TuinfLuiter: 28-10 1 ex. Gen Burg (DS). Op een nov.-waarneming
na is dit de laatste waarneming voor Texel.
Vuurgoudhaantje:
13··,9 1 ex. oe s noordelijk
van de Koog (j\..D&SD) •
. De tweede waarneming
uit
de eerste
helft
van s ep t embe r • 16 12
1 ex. westermient
(Li..').
Baardmannetjei.15-11
minstens
2 exx , De :';uy ~AD&Sj);
tegenwoordig een zeer schsarse
gast
in de herfst.
Sneeuwgors:
(soort
voors 1 opgenomen vanweg e he t pr ov i n c i a Le
onderzoek,
·zie dit nummer p.l2)
13 en 14-10 1 ex. dui.n paal 21
lSD); 18-10_1 ex. Weegeswaal
(US); 1 tlm J-11 ca. 40 exx.
angs
0

de Schorrendijk (L.Stubte e.a.), 2-11 ca. 20 exx. de Slufter
\L.Stllbbe
e.a,).
7-11 3+39 exx , overvliegend
Z;"', La t e r 8+20-tal
~o zeereep paa121-22 (AU); 6-11 5 exx. ~agejot en 4 exx. Zandkes
,CS);
15-11 1 ex. strand bij Slufter
en 45 ex. in de Slufter
,AD&SD); 19-12 enkele
ove r v Li egerid NO R•.T-camping
de Koog (AD};
22-12 en 27-12 resp.
11 en 9 ex. Oudeschild
(US) •
.<\.ppelvink:
23 t/m 25-12 1 ad. mannetje
tuin Rozendijk
(Fh);
28-12 2 ex;;:. Schil.derend
Den Burg en op 17 en .•.8-1 weer ' EoXX.
op dezelfde
plaats
(w.Eelman)«
We hebben uit de laatste.
.3 wi.nt e rs steeds enkele
waarnemingen
uit Den Burg.
Frater:
3~10 50 exx , iJe Schorren
r Ds")
en 12-12 5 exx , over-:-riegend
N Oe Huy (AD).
G~làvink:
17-1 1 ex. overvliegend
De Koog ~AD).
~nkei€ waar.nemers werden in dit artikel
met initialen
aanged uLd , te weten Ad r i a an DLj ks en (AD), Lieuwe Dijksen
(LD),
Sytske Dijksen lSO), Marcel Groenendaal
lMG). Frits-Jan
Maas
(F~) en Dick Schermer (DS). (red.)
Op., aan- en bemerkingen op deze rubriek
verneem ik graag.
Bovendien
na tuurlij k nieuwe en! 0 f aanvullende
gegevens;
opsturen
naar
Adriaan
Dijksen

Duinroosstr.aat 20
1796 BJ Di!!Koog
thuis: 02228-676; kantooruren
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02228-741
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Penni~meest~:

Hans ritte (Warmoesstraat

695 1791 CP Den Burg)

wil geld zien. Voor f 15,- krijg je 6 skorren.
Rabo 362569495 t.n. v , VwG-Texel, Wal'moess t raa t
69, 1791 CP Den Burg. Postgiro 87548 t.n.v.

Red ac t i.e :

Rabobank
Den Burg
bankrekeningnummer
Marcel
Gro~;.nendaal

met vermelden
van genoemd
en ~'WG-Texel.
(De Ruy t er s t r aa t 130~ 1792

AF

Oudeschild,
02220-4182) ontvangt graag copy en
tekeningen(!) en typt alies uit.
Gerard Nieuwland
\.Zeebries
1791 HL Lten EUT ,
01220-4405) zorgt voor het in elkaar zetten van
dit
blad
verzamelen,
nieten,
snijden).
ê

VoorzittE;T:

D'i.ck Schermer

,

(Hoiendwarsstraat

2,1791

DN Ven

Burg, 02220-4239) is de drijvende kracht achter
bijeenkomsten
en excursies, maar zorgt er ook
voor dat dit blad eestencildwQTdt.
Waarnemin~enrubrieksam€nsteller":

Adr i aan

Dijksen

(Duf.nr co s s r ra a t

20. 1796 BJ De Koog. 02228-676). Naar hem
moeten alle vr.eemde vogelwaarnemingen.

De tekeningen

voor dit nummer zijn gemaakt door;
pag. 6
Sy t ske Dijksen
Fri tsJ an Haas
3,4,5,16~17,20
11,13
Dick Schermer
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