D$ SKOR~ orgaan
e•• ""' •••

van de VWG-Texel.
="""" •••""=""=""=="" •••.
"'''''=.''''=.'''==....,,,.. ••'''''''

-- ..- _.

De Skor

---_...

..._--_..

1982 n0 2

-_..

1

'"

-

PROGRAMMA.

2
7

A.-i,.,

Dt'jlc~~
-Ui lt!ballen - L;€u\I('
pi.lk.SEt06
-Vogels in de bebouwde kom van Den Burg o;(.k ~~tRf'~~
,.Ganzenexcu!'sie
in Friesland
\-I~~s \.JirT~
.
-Waar broeden g-rote lijsters?
A"a.;A.~ P;~~!.tll
-Vogelonderzofl!k in de provincie
N"A,~L <;~Of.tI~••oML.
-Waarnemingetrrubdek
AOi/';AAN
\)ilk \t"
-Bes tuur

--

nr.2

..y--

INHOUD
,wProgrèlmma - besn>uR
-Zeetrektelling
- "'fi.iTS.j •..•.. t1MS
-$ tookolieslachtoffers

v.w.g. texel

le jaargang
apr! 1 1982

---~--_..

-

9

12
18
18

19
20
24

_ _--_.
...

\

zo. 18 ap r I l. Excur s Le de t-luy. Vert'rek 10 uur.
v t; , 23 apdl. Lezing Pyreneëen door Mardik Leopold. 20 u~r
Oude Ulo.
vr , 30 april.
Cursus aangvcge Ls herkennen
o.Lv.
Adriaan en
IHck in de Dennen. Yertrek Catharinahoeve
(Rozendijk)
om 6 uur!
zo. 2 mei. Excursie de Sl.uften"st:l.lle
inlan~t, 8 uur t,
wo. 5 mei. Als 30 april.
za •. 8 mei. Excur s I e de Sche r r en o.l.v.
GeelS Boot. Vertrek lO.30u.
zo. 9 mei. Wadvogeltelling;
hoogwater OudeschHd 8.15 uur ,
l1t>jaar: Cursus steltlopers
herkel'lDel'l. Gegevens vo l.gen nog t.z.t .•
1 juni:
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INLEIDING.
Het tweede zeetrektelvel."slag,
behandelt
de maanden januari,
febl'uari
en maart: '8.h In deze periede konden een aantal cpva l>
lende verrpi.aatsingeo,
van ·voor,..1 duikers
en r oedha Lsfu t en ,

j1u'-L
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w!i&1tgenomen werden.
O\ter het ve r Ioop van de trek over zee voor de. Waddeneilanden

iO

r.--r-r·~I

tijdvak .b maar et'g weinig bekend, vandaar dat de nu op
Tmr.el verz~melde gegevens een belangrijke
bijdrage leveren aan
het8~en reeds bekend was oveT de zee trek voor de Nederlandse
kust4> In vet'gelijking
met vorig jaar is het aantal
teluren
sterk
gest.eg,én (van 40 nae r 111~ uur).
R~\5t. mi.1 neg degenen te noemen die in meer of m:lndere mate
ttjdé:tk)S zeetrektelUn.gen
vorst" zegen , stuifzand
en mist
g~:tit;lt:$ée'l!'d: hebben: Louis Wittet
Richard Witte, Kees Roae Iaar
«n'if;è~k'Brugge
en uiteraani
de samensteller
van dit verslag.

in dit

O~~'I'CHT

JANUARI-MAART 1982.
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deze periode:
13-2: 8.15- 9.15 u.: 294 Z.
14-2: 8.15- 9.15 u.: 215 Z.
9.15-10.15 u.: 131
Naast deze dagen werden ook

z.

veel duikers gezien op:
9-1:
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(voornamelijk
rOOdkeelduiker)
overtroffen
nu toe bekende gegevens van deze SGot:t( en).
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Enkele opvallende uren uit
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Vooral in de week 12-18 feb.
kwamen bijzonder
veel duikers
langs (in 12~ uur in totaal
1139 exx. Z, 163 N en 82 tp
('\l'sarvan Z89 roedkeel~ en
slechts
1 parelduiker».

~

167 Z (1 parel-

en 49

roodkeelduikers), 4 N en 22
tp (v.v. 12 roodkeelduikers).
10-1: ca. 85 duikers VDor
drijfijs uitzwemmend.
8-3: 126 Z (12 roodkeel) ,
2 N en 24 tp (11 roodkeel)

~I~

in 1 uur.
Noordwaarts
gerichte t r ek was zi.ch tbaar op o m, 21 mrt. met 8;
exx , N in 3 uur. Zie ook de uur gemf dde Lde+g'r a f Lek fig.!.
Als biJzonde:r.heid. va lt. nog te vermelden dat op 21 f eb , een on",edetei:mltle.enie t~'ijsduikcr/geehnavelduikeT."
langs v-loog •.
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tijdens
en vlak na de vorstperiode
in januari
veel futen voer de 'î exe l se kust. Goe.de dagen ",'aren:
2-1: 183 Z, 2 N'en
8 tp (2 uur).
10-1:
tp ,
24-1: 410 Z, 2 N en 10 tp (2 uur).

verb l even

n

Na d~ 24e was het merendeel. van de futen verdwenen (zie fig. 2).
R oodh.a 1 s f uut..!
Voor de roodhalsfuut
geldt ongeveer
duikers:
veel hogere, aantallen dan
In praktisch
elk uur war en wel één
aanwezig. Uitschiete:rs wa.en
1-2:
10-1~ ·10 exx. tp~
14-2:
24-1: 15 Z in 2 uur.
Zie ook fig. 3.
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hetzelfde
als voor de
tot nu toe bekend waren •
of meerde r e roodhalsfuten

15 Z en.3 N in 2 uur.
19 Z in 3 uur.
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I n de 2. en 3 1Ileek werden sems
vrij grote aantallen
van de
middels te aaagbek waargeuamen:
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Noordse
stormvogel.
.
e
e
In maart waren op de 6 en 12 Noordse stormvogels te zien die
achter viskotters aanvlogen (op ó maart 184 exx~(!) en op 12
maart 6exx.).
Jan van gent:

Op 5 feb. passeerde de eerste jan van gent van dit jaar.
Gedurende feb. en mr t, werden vrij regelmatig jan van genten
(vnl. adulte exx
gez Len , de meeste exx , op 13 maart bij een
harde Nw-wtnd:
33 Z en 1 N in 2 uur (32 ad. en 1 3ejaars-ex.>.
Grondeleenden.
Regèlmatig vlogen kleine groepjes wilde eenden, smienten en
wintertalingen
voorbijt vaak niet meer dan 10 exx. per uur.
Op 3 dagen waren wat grotere aantallen te zien:
27-2 smient: 174 Z in 2 uur.
7-3 wilde eend: 30 Z en 19 N in 3 uur.
s )

middelste
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(totaal 25 ~xx.) en nonnetjes
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in één groep N)

gezien.

trek vanaf half feh. in kleine groepjes naar noord
19
N (in 2 uur); 25-2: 19 N (2 uur).
door: 14-2!

De
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Zeeëenden.
De ijseend
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nomen , waarvan 9 exx , op 31·1Eider'eendell waren in de Ze
j anuar t-week het talrijkst
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par Lede

(9-1: 118 Z, 74 N en 3 tp).

I

isc

was in deze

wat regelmatiger te zien dan
in de voorgaande jaren~ in
totaal werden 23 exx. waarge-

~i

zaagbekken en bergeend.
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sterk terug (zie fig. 4).

wintertaling:
44 Z, 2 N en 4 tp in 2 uur ,
Eind maart kwam ook wat noordwaartse
trek op gang., nu vooral
van smientent
wintertalingen,
maar ook pijlstaartent
s Iobeend •.
en en krakeenden (6 exx. N).

Duikeenden

-Î-~_

Af en toe werden tijdens de
ve r s tda.gen ook gro te saagbekken

8-3

TOPPl!!reenden en br Ll.dud ke rs waren vooral in januari
vrij
regelmatig te zien: vooral op H)...i toppereend 32 Z in 2 uur.
en brilduiker op 3-1 21 Z, 9 N en 1 tp in 2 uur.

1s··

30 Z, 2 tp in 1 uur
68 Z, 3 N, 27 tp (3 uur)
17 Z.11 N, 83 tp (2 uur)
vorstperiode liep het

aantal

2P~

ti

Nadhn ve rb Leven steeds klein
groepjes tussen de st.rekdammen
Op s(lmmige dagen passeerden
g re t.e aan ta Ll.en 2Marte zeeeenden; in jan. en feb. vloog

het merendeel nog naar zuid,
vanaf

eind

maart

h.-wameen

sterke vee rj aar s t.r ek naar
op gang. Opvallende dagen
ook fig. 5) waren:
31-1: 9.00-12.00 u. resp.
579 en 261 Z en 52,

zee

noord
(il
238~,
44 fin

46 N.

20-2:

8.00-10.00

z.
...5-

u. 594 en 15

ZfJ·3: 13.15·17.15
u.: 241~ 701;; 10:U en ,D09 N.
~8-~. 8.00-11.00 u.: 33B~ 1149 .: 7SÄ N.
1~h:.: t'11·~es t~ g'!.·f"t~ ze~"ik!!'i.ldi!t\ \:.:.'~~:~rl ~.7~~"':~.~
?'! (.)~'
la ~ 21
(;r,"1: nari't zu i d :rc:,!-~" I~(:l 79 \';::1 40 ....:;"~,I.
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Stel dopers.
Sterke trek van scholeksters
vGnd plaats
op:
i 8~1:
469 Z en 53 tp in 1 uur ,
16-1: 370 Z en 80 N (waaronder
1 vrijwel geheel albino ex.).
Gedurende de tweede en derde week van jan. viel enige vorsttrek van s t.e Lt Lepers te zien bijv.
8-1: 11.•. s teen Ioper-s Z,
25 rosse grutto's
Z en 32 tureluurs
Z. Eind maart trokken
kleine aan ta l Len bonte strandlopers
naar het noorden:

26-3: 140 N in 4 uur.

>"J

A ikl Zeekl!H~t.

D;-;;-es te a l.ken/ zeekoeten" we'Cden woilargenomen op 30 jan. bij
een harde N\oJ~wiI1d: 42 Z~ 13 N en IS tp , waarvan 6 z.eekoeteuo
In de pe rLode jan.-ml't.
werd geen enkele Levende alk gea i en ,
bij determinatie betrof het telkens een zeekoet.
,!:ee~~di~!
Ho€l.'e1. de Skor een voge Ib l ad is, wil ik toch melding maken
van de waarnemingen
van zeehonden en brufnv i s s en , t-1aar liefst
11 keer werd een gewone zeehond gezien,
op 15-1 zelfs 3 exx ••
Mog.eHjk hebben wat zeehonden voor de Texe l se kust oven~intet'd •.
Op 14 feb. werden 2 bruinvissen
waargenomen, op zowel 15 feb •
als 21 mrt. 1 ex ••
Ol

'tz~n eu z~",~,!en.
7J"ö;':;~ijk is~ rotgans de en:l.ge g::!nz'..:soort die boven 7.(,:,:
.Üt.:O wordt.
In jan. €.1 feb. ech te r kwamen op een aantal
g-ert "ok kleine
d.etgar:z:m en kolg.:n?en
voorbij. Op 2,3 j an ,
ogen met mistIg wee!' 130 kldne
detGanzr.!n ",~183 hlganze.n
r',oord in 1 uur; ~)P 16 jen. werden 9 k l.eLna t'ietganz;;..n, op 1.7
an , 1. kolgans. op 1 feb. 2 kleine
rietganzen
en tenslotte op
" feb. 2. kleine
rietg&nz.en
en 5 kolganzen
~.••
aar gencmen ,
rotganzen
kw~l.inen langs op 14 mrt.:
13/4 N in 2. uur.
werd op 21 mrt. een brandgans gezicn~
1ayerd een groep van noordwaarts
vliegende
kleine
.men opgemerkt:
op 7 f'ab , 34 exx , en op 24 feb. 25 en.

Voor a.anvullingeJ;l,
kri tische kant t.ekent ngen en lof tui Hngen
richten
tot de samensteller
van dit vez s Lag

kr.m men zich

Frit$~Jan

M"'Hie

Rozendijk

24

17~1 PE Den Burg
02220··3236

l1eêl.'!Wcn~n s t.erns ,

--:"!'!'
«n 1 "jaars

--

grote bur gemees te r -viel te be'uonderen op 17 j an , ,
:i j an , en0p .21. feb. Mogelijk betrof het hetzelfde
exemp Laa r ,
»e ee rs te Tda.~n12ming van een kleine rMntelmeeuw l'17erd gedaan op
e
e
28 feb. Begin Jan. (op de 2 of:})
werden no,g dwergmeeuwen
\./.largenomen, daarna duurde het tot 12 maart voo rde t de soort
w~~r gez.hm werd. De mees te drietèenmeeuwen
passeerden
op 30.-1:

15 Z en 6 N in 2 uur.
p 21 maart waren

alweer

de eerste

grote

sterns

(2 exx.)

present.

STOOKOL}E~~ACHTOFF~~~
Het h misschien
wel e.ens leuk een overzicht
te geven van de
aantallen
en soorten
stookolieslPlchtoffers
die op het Nat.uur-Recreatie
Centru.m gebracht
worden. We zijn pas in dec , 1980
begonnen e.e.a~ systematisch
te noteren. Die "rinter was er e en
kl e Ln "c l i eramp j e'", We kregen van 15 dec. '80 tiro apr. '81 dan
ook de volgende aantallen
binnen: .zeekoet 198, alk 11, dr Le t e eum~euw 7, fuu t .3. roodkeelduiker
3, ZWiu:te zeeëend 2t grote
rI.lsntel.meeuw 1, eidereend
lt roodhalsfuut
1 en kleine alk L
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cvens r, :; 2 roodhal •••tu ~!::nen 1 brildIJi.k<er
in jan.
'82, _
:~·"i<'H:te ze,1ë,!aden in f<:~). '82, 1. (man) grote, ze.:ëénd en
~oDrd~~ stormvDgel in nov. '81. Ook dit zijn weer levend
<'.nenl!;«:!brac:hte en (ht:Lr.tlve de J futen)
n.•s t olie
ve rvut Lde E:XX.

Het blijft
een spannende bezigheid
braakballen
van ui len 1.1i
t te
pluizen.
Het is ook een rustgevend werkje.
Zo 's ,,1inters, na
een flinke wandeHng,
lekker rustig
bij de kache l., En het is
een secuur werkje. Het gaat erom de schedeltjes van de prQ6t~D
er zo gas f moge lLjk ui t t.e krij gen, aonde r da t de tanden en
kiezen uit de kaken vallen.
Aan de vo rm, de afmetingen
en de
aantallen
tanden en kie:ten zijn de kleine zoogdiertjes
(muizen,
r a t t en , spitsmuizen,
etc.) namelijk
vr:f.j eenvoudig te herkennen.
(litt.1).
Ook komen er natuurlijk
res t en van vogels in de ballen voor. 'De determinatie
van pootjes en/of snavels is echter
vaak moeilijker dan je 2,OU vet101achten~ omdat de buitenst.e. ge·
kleurde
Lagen vrijwel
altijd
zijn verteerd.
In de braakba Ll en

zijn de prooiresten
van vogels

A,.;!!·hi.o.ft.

is. Snavels
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als

meestal sterk samengeperst, zodat~ zowel

muizen~ de schedel

zelf

gehee I in elkaar

gedrukt

en onder- en bovenkaken van de wat grotere beesten

(woelmuizen)
zijn meestal wel vrij gaaf. Bij de bosmuis is de
bovenkaak vaak w..oellijk gaaf uit de haarresten
te pulken, terwijl de bovenkaken van de dwergmuis meest niet eens teruggevonden worden. De onderkaken van deze twee aco r t.en zijn
gelukkig
meest ;.•el ge5chikt
voor detC!:rminatiê.
D••.••
ergmuizenkaakjes zijn zo klein dat ze !nel over het haofd g~zien kunnen
'Wor.den. Opvallend is dat df.! toch vrij
grote en stevige
s cnede Is
van ra t ten meest volledtg
VtH'1!lon,eld'djn.
Zou de ui 1 op de kop
knauwen voor de rat in t~ slikken?
Het enige ervaring
ls aan de
buf cenkan t var! de bal al te zien Wlit ~rin zit. Resten van veren
zien er grijzer en "kleiachtige!"
ui t dan de haa rba l l en met
muizeresten •.Daarvan zijn weer die met bosmuizen bruiner dan
die met noordse woelmuizen. Deze laatste twee soort~t1 worden
verreweg het meest aange t ro ff en in de br aakbe Ll en van ransut len
in het bosgebied van~texel.
In febr .•/mrt. heb ik op twee roestplaatsen
in bet bos een
aantilàl br-aakba Ll an ve raame l.d en uitgeplozen.
Vindplaats
1 '••as
in het zuidelijkste
puntje van het bos, in de omgeving van
Heidehof. Vindplaats
2, aan het knobbe l.pad ; le.ts noordelijker
dus. In het volgende: overzicht
staan de resultaten,
in
e an ta Ll.en en in p roc en cen van het to t aa I aantal p roo Lr es t.en
per vindpl.aats.
Ook. Ls er een kolom met aantallen
en
procent.en prooiresten
gevonden in braakballen
van vindplaats
1
in 1964/66 en t.ens Lot t e een kolom met de resultaten
van
verschillende
onderzoeken van voor 1962 (litt.
2).
-9-

soort

prco t res

t

d\lTergmuis

bosmuis
br.uine Tat
noordse woelmuS.s
waterspitsmuis
hut smut s
ken i jn

vogels
veldmuis! !
totaal. aan t.aI
prooi r es ten

vf.ndp l aa t.s
1982
nt.l
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Waargenomen is dat ~e ze na vangst ook weer loslieten. Alleen
in noodgevallen (zoals misschien afgelopen winter) worden ze
gegeten.

H ier

op Texel

Over deze lijst
valt natuurlijk
vel iets op te merken. De per
cent.ages per vindplaats
ve r s.ch I Llen heel wat. Het vroegere
nderzoek heeft ook betrekking op een veel groter aantal prooiesten, HaarschijnHjk
van meerdere vindplaatsen
op het,.eiland •..
.n het bos werd doe r mij noci teen hui emut s r es t gevonden.
vallend
is ook dat er in het verleden
geen r es ten van de
etgrouis gevonden ziJn. Waarschijnlijk
heeft de dwergmuis zich
pas in de vij f t Lger jaren op Texel gevestigd.
Het s t e rke ve.rmoed<e;nbC':staatdi!.t: deze soort. is aangevoerd in pakken stro die
bij d€ bloembollenteelt gebruikt werden. Uniek is de vondst ve,n
rcs ten van een ve Ldmufa in 1966. De veldmuis komt op Texel niet
voor en in di t geval moeten de 'u!t\ten dUB aangeveerd
zijn' door
.en u11 op trek. Als W~ d~ eerste
t.wee rij t j es ve:rgdijken
zien
e dat dil! uilen aan de bosrand hij Heidehof aanzienlijk
meer
vogf!13 en ratten
en minder bosmuizen hebben buitgemaakt.
Dat is
na t.uur H j k niet ven•.on.der1.ijk~ Deze uilen jagen waarschijnlijk
at minder. in het bos zelf e!'! wat meer .in het cu ltuur Land ,
Leuk Ls de vondst van 2 waterspitsmuizen.
In bra,akbaUen
van de
ra,naail worden ze zelden gevonden. Komen ze zo weinig voor,

het"

s tape Ivoeds e I" van de

noords\! woelmuis.

Litteratuur:
1. Husson, A.~i.-Het determineren
van schedelresten
van zoogdieren
in braakballen van uilen. Zoologische Bijdrage

nr. 5. Leiden 1962.
2.. Smeenk , C. ~Okologhche

aluco. und Waldohreule,
44,37

bestaat

'ransuil in elk geval uit de vrij grote,dikke
dat is duidelijk.

Juni

Vergle:1.c.he z'wi s chen Waldkauz, 5 tdx
Asia otus. Ardea 60, nr.l/2,
pp 1-71.
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Lieuwe Dijksen
fonteins~l'leg
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1797 RK Den Hoorn
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et«n ze zich beter tegen jagende ransuilen te beschermen of
ijn ze niet zo lekker? Dergelijke vragen worden door zo'n uitplui~Qnderzoekje niet h~antwOGTd. We zouden precies moeten
weten hoeveel er vau iedere prooidiersoort
at.I:Uwez.ig
zijn en het
édrag ezvan kennen , €Irtl vast te stellen
of de uilen misscnhm.
lelec.Uef jagen, d"~l.~•. voor. éin of meerdere soo r ten voorkeur
Htbben. Ui tonderzoek
is in di t geval gebleken t 11lt. 2) dat
'At'U'!uilen inderdaad niet van waterspi tsmuizen houden.
-10'"11-
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Het afgelopen
jaar heb ik van bi.jna ied~re dag waarnemingen
ve rz ameId van de vo ge Ls rond ons huis.
Ik wilde op sys t emat Lsche ,>Tij ze een bee Ld krijgen
van de aan- of afwezigheid
van
<tevogels die je min of meer regelmatig
in de b4'!bouliJde kom kunt
tegenkomen. Ons huis is ge l egun aan de Molenrlwarsstt'aat
achter
de RK-kerk hl de MoJ.~mstraat.
Van belang
is nog de aanwezigheid

van een verwaarloosde boomgaard grenzend
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Bijna ied€re dag in 1981 heb ik de SooTten genoteerd» dle rede
l1jkerwi,j.z.e op' en vanaf het erf waar te nemen zijn geweest.

e

e

Duidelijk
moet zijn dat de intensiteit
van wal.\7:nemf!n per dag
!I terk kat) verschillen.
Ik heb aantekeningen
van 32:i dagen ver"
z ame Ld, Dat is 88 "'I. van het aantal
mogelijke waa rnesnngadagen ,
Per ffiaanddecade
heb ik het 8antal waar.nemingsdagf!U
van de
soorten
bij elkaar geteld.
Vogels met 4. of minder waarnemings-

•

gen per jaar. heb ik !llet opgenomen in de tabel. In de eerste
decade van augustus
heb ik geen waarnemingen
kunnen verrichten.
In totaal heb ik 64 soorten in 1981 kunnen waarnemen.
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die rri.et; opgenomen zijn

in de lijst

1.lepelaar; 15-5 2 exx., 14-8 lex.
2.knobbelzwaan; 5-11 2 exx. nachttrek.
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INTERPRETATIE.
Af en toc vloog er een blauwe reiger (1) van en naar de vijver
~an de Elemert. vooral in september vloog waarschijnlijk hetelfde

exemplaar

regelmatig

nd (2) heeft de vijver
In 4e rui tijd
enden gezien.
'11'

I)
\4

(rond

juni)

naar

de vijver.

Ook voor de wi l de

een grote invloed op de waarnemingen.
werden

logisch

we:i.nig vliegende

l<Tilde

.

boven Den Burg voornamelijk
wintergast.
Ook.
p andere
p Laa t s en heb ik hem r ege Imatig' waargenomen.
De scholekster
(5) is alleen
te zien en te horen in het voor>
,188r. In februari
heb ik hem alleen
"s nach t s w.1.argenomen. In
het. bro eds e i zo.en maakt hij dagelijks
luidruchtige
rondv lucht.en
Lot boven het dorp. Zelfs boven de Groene Plaats
zijn ze dan
w~at" te nemen. Deze vluchten gaan dooi' t.ot juli/&lugust.us. In
p tembe r heb ik enkele malen flinke
groepen overvliegende
De sperwer

is

choleksters gezien.
In tegenstelling
tot de scholekster heb ik van de kievit (6)
inig waarnemingen boven de bebouwde kom. In de herfst
zijn ze
I etsje vaker te :tien. Regelmatige.: is cle wulp (7) te z Ien of te
horen. De waarnemingen zeggen waarschijnlijk
niets over het
voorkomen van de wulp op Texel; hoogs t.ena iets over de v liegktiviteit. De regenWl;lpen
(8) vlogen allemaal. he~l hoog over ,
n de meeuwen werd de kokmeeuW' het meest waargenomen (12).
1n het begin van de zomer trokken iedere' avond kokmeel~en naar
n slaapplaats
noordoostelijk
van Den Burg (Dijkrnan,shulzen?).
Oe stormmeeuw (11) heb ik voornamelijk
in de winter en na de
roedtijd
gezien.
Bi.j de zilvermeeuw (10) had ik het idee dat
k steeds dezelfde
vogels zag, buiten de waarnemingen tijdens
lormachtig
weer. Ik zag regelmatig
een oud, gehavend exemp Iaa r
ti enkele
jonge zilvers.
De:te egn , "do rpsmeeuwen" hebben ook
vaste rustplaatsen:
Haffelrlerweg, bij garage Kaczor en bij
KJa bi j

de bunke t'S.

turkse tortel (14) is in de winter in kleine groepen

aanzig op bepaalde plaatsen
in Den Burg. Rond de grote kastanjehoorn t ;o , de RK··kerk in de t-iOllenstraat
is zo'n plaats.
Bij mooi
ee r wailieren ze in paartjes
ui t , In de di:rekte omgeving hebben
, 2 paa r tj es gezeten. Na sep t ember trekken ze weer naa r de
plaats~n toe waar voldoende voedsel aanwezig is. Bekend zijn
ok de tur ks e tortels
bij de Coöperatie
aan de \-laalderstra1llt.
ver ik weet, broedt de gierzwaluw (15) alleen
onder het dak.
l:Iij de fam. Smit t o , de bioscoop.
De gierzwaluwen ":Jerden in de

.,,:rc.!t.i!~;.:.? rc:riod-: b::'jna I ede re <L'lg waa~cgenoman. Dit in teeen(17). lt. de bro,~dtijd
werds.n c!C:i!;;~t.l
~::"1';,'l..,.. mind""·.~ v,"':::,.k gl~zi(.n ê.:m in de ti.jd d?t de jm;gcn vli~e,~
rIug 'l~re"'. ( •.ug./ :!>t::;>t.). '..taB""! cl,:; tccrer.2,~·:d.,:Y1~:·;'l b rc c Jan 1.t mij
~iet b.; ".Eo:;l.d.
ilO! wl.ttt:l k"ik:ot':Hn:t (21) h~cft
t"c~ da.lideltjk<:: p e r Lcdcn l<;',::wrin
hlj vr.::lk w~r~ wa:,~[;-:::nor;:~n.Bij de dc.rr t r ek i1.\ het vco r jea r en
Ln èe ••;.aar~.:!cnscp tccber en october.
Bij g[.r.ag~ l':aczor Vf'!1'l\{~e
Lch te en Elan k l c I nc s Laapp Lae t s (12 voge Ls ) ,
Opvallend
bij de sr:.-e~ttw (22) is h<et bijna orrcbr elzeu ven 'W~i<l"'~r.l"LtI~<:'lin. juni er; juli. De jongen zijn den vlief"h'g
en
••oalien vc edae I op het ~.'cilr:.t'.d En \liorden (),:m bI jna n~.et in cl
ebom.li!e kora eezLf.!11.
.•t"l1.i.n: tot Ü...c LO<:..7cnZ\/alttW

Oe ekster (23) werd veel in de winter gezien. Dit ja&r heb ik
thuis vee I minder eksters
waargenoill!an. De ksuw (24) "e:;:dwijnt
r.Le t ui t de bebou~Trle komt mi s sch Len ~<!el kleine
grve-pjc '.: of
jonge vogels. Er broeden vdj
veel paren in cie omgeviL';.
Jn het voorjaar
HSS er een ter ri to r Lum van de winterkcning
(25)
\ i'l van de spotvogel
(27). Ook heb ik enkele realen een braamluiper
(28) horen zing~n, hoewel di t· \t.'1aarschljnHjk
een doo rt~ekker is g~weest. Fitissen
tjiftjaffen (29 en 30) trekken
'Hlll half
maaxt tot begin m~i massaal door. Als je er op let Z1.(;,
je ze over e L, ze l fs in de s Ioo tkan t en ,
In october
komen de bekende na j aa r s t r ek~..
kon:
koperwiek (~3), mere~ (32), kxamsvogel (35). zanglIjster (34), roodborst
_.-\.", . .-1
(31) en vink (39). Vooral de lijster&
worden aangetrokken
door het verwa,ar·
loosde fruit
bLj de buren. Opvallend was
de aanwezigheid
vaneen
flh'1ke groep
kramsvoge Is in de sn.eeusspe r Iode van eind
december. Oe merel heeft toen ook gebroed.
In de winter en de late h erf s t was de
grOEnling (40) steeds in kleine groepjes
a,anwedg" In hei: voorjaar zag i.k ook de
groenling
baltsen
in eEn luidruchtige
vlinderachtige
vlucht.
Later zag ik ook
de jongen. Ook de putter
(42) heb ik
b.altsend en met jongen waargenomen.

en

~n~

Dick

s
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Schermer.

1:.) Lq;ln:é:!
GANZE!!,EXCURSIE IN FRIES~Dr

7 februari

1982.
..ti,!

Zondagsae r gen om 8 uur standen 12 mensen 'bij de boot, die zich
met meer of min.der moeite van het bed los hadden kunnen scheur~
en om de eerste V\oJG-exc.ursle
mee te l'llI.iken. Langs de afsluitdijk
werden vanuf t de drie auto '5, volgeladen
met thermosflessE!nt
kijkers
en goede moed, aardige ccnc en t r a t.Les kuif- en topper'end~
gez.ien. Tussen de Lj s a che t s en zat een parel, ?}duiker.
n friesland
aangekomen bleek de Lnfo rme t Le die vocJ"faf •• as
lngewonnen goed te kloppen:
bij de Workummerwaard was het al
ed prijs.
~.Je konden dul z endeu kol- e11 brandganzen
zien en, in
e mist die vanuit het Ll s se Itaee'r k\.ulm, nog enkele groepen
horen. Ook bij Koudure za ten brand- en ke Lganz en ,
Naar het zuiden toe wer.d de mist hardnekkiger
en Gaasterland,
befaamd om djn brandgenz en , moest wo't"den overgeslagen.
In
idden-Fries
land was het zicht 'weel: redelijk
en werden grote
reepen ganzen gezî en , zoals bij Oldeboorn
waar zo~n 50.000
~<o
19anzen za ten ~
Ln totaal hebben we (volgens
mijn schattingen)
in heel F~ie'sland 90.000 kol-,
20.000 brand+, ·Î.û grauwe en 20 r Le t ganaen
·e~ien. Di t komt neer op S ganaen per seconde , zodat iedereen
in of meer ganz enmoe , m.:'\I:U: tevreden,
naar huis ging.
j

Hans Wl t t e ,

\JAAR BROEDI-:N GROTE UJSTERS

-----*--_ ..

'1

IJ. grote lijster
ls op Texel een betrekkelijk
zeldzame broedvogel. De Iaa ts te j a ren wordt zo~n 2û-tal broedparen in de
jtaatsbossen vastgesteld. Vroeger broedden er verspreid over
het ei Land ook nog een aan ta L paren (in 1971.. nog drie),
maar
lll'l de afgelopen
jaren hebben we daal" géén gegevens meer over ,
IHe weet bre edgeva Ll.en buiten de StaatsbQssen
of verfl10ed een

d~rgelijke broedplaats?
Ue grote lijster broadt niet zoals merel en zanglijster ig
truikgewas~ maar bouwt zijn nest hoog in de bomf:n. Het voedsel
rdt

gezecht , soms meer dan. een kilometer
ve r ,
opgaand hout zijn po t.en t.Lê Le broedp Iaa ts11. Van eerdere
jaren zijn D:roeclgevallen
bekend uit het. ~1~len··
bos bij Cocksdo rp , Oos t e rend , Den Burg (I'ha. Emmalaan) t Hoge
Alle

op weilanden

p Iaa t sen met

hoog
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.UTE~i~E:~ Br~t~w~fJ:'1)E:'~;;J;)t::p.l.On{.

;'-11-:-;-.1 ~-;;;:-.r:: : (-;Y"t.~.n,1'~-;-b"laà 'd-;- G ;cP. 1; 1-i e pc r

h ,;!,::, ~r. ti I;.': 0 p c N!.r
1 tot. r.·,!;:C:;"::"Ai!'ltklug
a::.u 0C':, k lut cn- en aan een b~rgce::l(',";ond~~:os k , B~icl\! scr r ten lijken
z Lch dl'! 18.at::;.t{~ jl?XêT!. ·in N.c,",;'G
Ilolhml te hf::~)~cntlitl,·.br~~id. 0i'1 d~x.e uitbnrldins
b~t(!.l:' te
•••f.!'~'"t:il b(l)~rijp(;n
cii0nt dit. Ol.,j,t':r.",~' • VC'ii' b~idc soorten zijn
~I .v.:'tltal -;,rbtgcr:l üpg\!:5tolctr
w."~ ..'",.·"l ':, L:.~ntwoot'.:nng in t~f::~
~~~~~~ ffi~temaer OndC~?Dektijd vergt. M~2' zelfs bet allean
rlC'.ln.::r..:n .~.!.mhet e"!!~~'Jc_·di.g3tE. à:·cl (r:.) welft'!: ~l l:!M":::op prijs
~teld.
.
1. i~U:OT, .t.Hoevi.öel
kltl.t~n be';inJ~n z l.cr, ii.1. he:t: iuv<;:utLn::'s.<ltie'·'
gebied? Eéu t e Ll.Lng eind mei is Ln p:-i.nciçc eL
g~nocg; ~'at meer (b.::g1cn april-eit~d
juli)
i::; b€ter.
b"Hoeveel
broedparen
zijn cd Tus c cn einda:,n:il en
half juni ca , 1 raaa L per m'!~k de br()~dplaatJ.je:n
con t;t"oleren.
c.Hoeveel jongen v;.')rd~n v Li egv h,g? Wekelijks::;
controle van dn(i apd.l tot. eind juli Ls nc..dig.
2. BERGEEND.a"Ho€veel be·t'g$'~S bevin:hm z;'ch in he t gd>ied
van mr t , t/m junq
Elke msand aan t.a Ll en en grocipegrootte
J

'V <...:I cc

,.noteren.
b~Hoeveel gepaarde bergers (paren gelsoleerd
groepen
c.Hoeveel

of in

voo rhomend) idjn el: in deze periode?
ve rmoede l Lj ke broedgevallen?
~.Broedresultaat: hoeveel pullen per pa~r1
Als u wilt deelnemen aan een of be i de onde r acekcn , kunt uzi.eh
opgeven bij Wim Ruitenbeek,'
t Wa.ver 37, 1843 JR Grootschermer.
U ontvangt dan nadere
inlichtingen..
Marcel.
-19-

}5:1eine rietg~ns!

3-1 1 ex. Waaienburg

(LW) t 10-1 20 ex".

aldaar

tot

ex. Zandkes richting
Waddenzee
en 27 en. NO
Oosterend
(LW&Rw).
Witbuikrotgans
: in Prins Hendrikpolder tussen enkè l.e gewonerotganzen:
12-1 1 ex. (CS), 17-2 3exx. (MG),16-3 minstens
1 ex.

~n na2httemperaturen boven nul, soms wel dagtemperaturen tot
10°C. Van de 16e tot en met d~ 26e febröari '5 nachts lichte
orst e.n lage dagtemperat.uret.1die de voorjaa1rsstemming van
:>glo februari. duidelijk
temperden. In maart het gewone,
t s s e Iva LlLge en vaak koude voorjaarsweer.
uut: 9-1 tenminste
150 exx. op Noord~ee tussen paal 12 en 14

Brandgans..:. 21-3 naar noord, Westerslag
(LW), 1-4 eveneens 1 ex.
naar noord vliegend
(AD&SD).
Sanadese gans: De 3 vrij makke exx. waren eind maart nog steed
rond de t-tokbaaiaanwezig (C.Kikkert
en vele anderen).
Kleine zwaan: 21-2 32 exx. het Noorden (OS).
Rulgpootbuherd:
10-1 1 ex. de Geul e ;c , (C.Bruin),
12-2 1 ex ,
nabij NRC (H.Brugge &SD)t ook op 12-2 1 ex. Westerduinen
(zelfde ex.?) met 3 bui.zerds (LD), 28 .•2 1 j uv , nabij Wester·'

(LW&RW)

WAARNE.MINGEN
NR.2 (W}~TE~!.Y.oORJAAR ~9§1:)J.§2).

De vrij

vroege vorstpet'iode
vanaf de tweede week van december
ongeveer de 2ge december resulteerde
in het vertrek
van
vrij veel vogels zoals allerlei eenden. kievit,
goudplevier
e
.t c , Nad i en volgde een vorstperiode
van de t" tot en met de 20
antun~~. Vanaf 21 januari
t.o t, en met 14 februari
lagen de dag-

31-1

1

(CS).

duinen (FH).

tD) •

.oodhalsfuut:
16-3
"Ngordse--;tOt1l1V3el:

t

1 ex. NlOl-hsven
(CS).
16•.1 7 exx , naar noord

Sperwer.! ca , 10-2 1 vrouwtje doodgevlogen Den Burg, 1.6 2 1 man
netje
idem (meded. J .Reydtm). Di t brengt het aantal
sperwers
dat zich deze winter op Texel heeft doodgevlogen op tenminste
Bruine kiekendief: 18.•3 2 vrouwtjes de Huy (J .Hopman) •
Smelleken: 18-1 1 ex. boven Den Burg, 24-2 eveneens (LW),
28-.2 1 mannetje Ruige".hoek (F.M& H.Brugge)
en 1- ad. mannetje
naar zuid paal 15 (FM&LW&RW).
18-3 1 vrouwtje
peuzelde
een
prooi op, al in de tuin zittend
van de fam. van Noort in Den
Burg (H.v.Noort).
Waterral:
25-12 2 roepende exx. de Muy (CS).
Kievit:Aan
het eind van de febr.-vorstperiode de eerste
weer op
19-2, maar een week eerder allO-tallen
bij Schoorl en op 16lOO-en in Friesland
en Groningen, 20-2 in 1~ uur ca. 75 exx.
naar noord, Westerslag (CS). Op Texel kennelijk
dus u~ar kort
w'eggewees t. deze periode t want op 10- 2 za ten er ruim 1000 op
Waa lenburg en op 11-2 300 bij Dijkmanshuizen
en '.300 bij 0 tter
saat,de
laat.ste samen met 1000 goudplevieren! (Ï"tG) •
.~dplevier:
21-1 3 exx. Hoge Berg (de eerste 1) en op 2402
alweer lO-tallen
(CS). (zie ook bij kievit,red).
Bontbekplev1er:
11-2 eerste
2 exx , Ottet'saat
(MG).
jiatersnip:
1.7-12 5 exx , PH-polder en 24-12 1 ex. "t Horntje.(CS)
Grutto: 14-2 2 exx. Waalenburg (W.Eelman), daarna een hele
tijd niets,
8-3 2 .xx. PH-polder (MG), 12-3 2 exx. PH~polder
(CS),2S-3 '8 avond. in Wa.lenburg een slaapplaats
van 60 á 100
exx , (US).
w

voor

de Slufterrnond

DS).
!.!n van gent;. 16-1 1 ad.+l llejaars-ex.
naar noord voor de
'luftermonu
(DS) •
. .!:eda~.!.!. 1-3 4 exx , boven Eyerlandse duinen (E.",.d.Spek),
i·.3 de e e r s t.e exx , in. de. Getll (P .Kok) •
2J~ertaling: 16-3 1 paartje Redoute (CS).
r.nkeend: 14-2 .1.mannetje waalenburg
(AD&SD). \>, interwaat'nemingn zijn schaars en terugtrek
wordt doorgaans vanaf eind febr.
v a s tges t.e Id ,
·e0.E.E!!~
11" 1 15 exx , waterbassin
Oudeschild
(D5& h. Klaver) •
Jseenrl: 3·2 1 mannetje op zee bij reddingboothuisje
(G.wi tte) ,
4··3 Ipaar t j e waodenz<ee bij Oostkaap (CS).
~ddelsJ;;,.uaagJ>~
••10- tallen"
op Wsddenzee ten ()OS ten VIlO
ijkmanshui.ze.n en Oos tkaap (CS).
....1!.ille: 16··1 49 exx , Wes.teTslag naar noord (LW&anderen) t
1~.1 1 v rouwtj e Lunette en 10-2 1 vrouwtje Oudeschi ld (MG),
11-2 1 vr.ouwtje Horspoldertjes
(C.Bruin)
en 3 vrouwtjes de Geul
( LI~&RW)•
ClIsarca:
24-10 1 ex. Mokbaai tussen 60 bergeenden
(RW).
~rauwe gans; 16~3 2 exx. Ceres (CS).
:-o~g!!!!l 21•.1 "s nachts boven Den Burg naar. noord (DS), 31-1
28 exx , Dijkrnanshui2.en en 31 exx , Waalenburg
(il.Jé.RW) t 2-2
nke Le over Westerduinen
naar oost (LD).
iet!.ans: 31~1 ca , 160 exx , over de üennen naar NO (Hi) en
70 exx , vanut t ZW Di 1kmanshu5"zen (LW&RW).

Zwarte ruiter: 21-1 1 ex. Waagejot
-21-
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(DS).

Ketl\Ehaan: 28.~ '$ avonds tip slaapplaats
ca. 125 exx, (DS).
Kluut.: :..6-3 1 ex. weer bij Oudescbtld
gehoord (MG). 17-3 1 ex;
dijksïoot
PH-polder (CS)
,!!,Qte burgemeester:
b\l~ginfebt'. 1 lejaars-ex.
Grote VLak
(J .,.aUc), 1-3 daar nog aanTN'ezig (C.Bruin),
24-2 een dergelijk
x. paal 14/15 (RW) .Dezelfde?
lnei~!.'!!1~.:
31-1 1 ex. reeds geruime tijd dood paal 22; alleen
~l~ugels en deel van het achterlijf
met staart ~n poten
.,evf.'mden (AD&SD).
.
Kerkuil:
20-3 1 dood ex. in koerstal Oes t er end , 2 weken daar~ds
2 keer gesignaleerd.
Het. beest droeg een Nederlandse
ring.
5trandleeuwerik:
16-1 25 en 11 exx. de Slufter
(DS), 2-2 10 exx.
(G.W.itte) en 26-2 1 ex. paal 26 (FM&RW).

paa'f"t?

"6-2

1 ex.

op doortrek

lijsters waren niet

polder

Eye r Land (FM).

~oodborsttapuit:
28-3 1 vrouwtje Wes~erduinen (FM); na een oplevi-ng in aantallen
broedvogels
en winterwaarnemingen
is de
oort de laatste
jaren weer veel minder talrijk
geworden.
.",.rte 'roodstaart:
17-3 le(man) Oudeschild
(MG)J 21-3 vrouwtje
Westerslag (FM&RW) en 26-3 1 mannetje en 1 vrouwtje Westerslag
(FM) •
§.perwergrasmus:

22~10 1 subsd s! ex. Randweg (LW)•
T)iftjaf:
19-3 1 ex. Elzenhout (LD) en 1 ex. Rozendijk
(FM).
Vuurgoudhaantje:
21-3 1 ex. Oudeschild
en 22-3 1 ex. Hoge Berg

(MG).
Staarul'lees:
11 en 13-3 2 exx , Ebenhout
(LD). Ook deze soort is
na een opleving in aantallen
broedvogels
waarschijnlijk
weer
eldzaam geworden. Alle waarnemingen,
ook die uit de broedtijd
lijn zeel: welkom!
,
Sneeuwgors:
22-12 6 exx.'t
Horntje, 25-12 2 exx. overvliegend
Hoge Berg en 28-12 2 exx , 't Horntje
(CS), 11-1 2 éXX. paal 13
(LD), 5-2 15 exx. strand W~tersla.g O'M), 12-2 Zexx , paal 13
(LD) •

'"'~-'
--~
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Ook de grote

erg vroeg.

'

Putter:
19-2 3 axx , op zaden van klissen
in tuin 't Horntje
Ü .Driëhuis).
25-2 1 ex. zingend \oJeverstnst
Den Burg (CS).
Putters
schijnen
ts
winters
op enkele
plaa.tsen
regelmatig
gezien te worden, op andere plaatsen
echter bijna nooit!

Frater: 16~1 20 exx. de Slufter (u~).
Coudvink:

1-3 2 exx , Westermhnt

(LD).

Kruisbek: 16-2 7 exx. Natte Vlak (LD), 21·2 tenminste
.~~verEieper:
11-1 1 ex .• SchUderweg (OS).
~itte kwikstaart: 13 3lex.
Elzenhout (LD): laat voor een
m

ers te waarne!!.~ing! 1.5-3 4 exx , Den Burg overvliegend
(CS) t
.n 16-3 3 exx , bij paa I 18 (C.Bru:i.n) ••
Houwkwikstaart:
Op 5-3 (Ro aendf.j k) en op 13-3 (langs zuidelijke.
bosrand) 1 mannetje (FM)~ 20-3 1 ex. Heidehoi (LD), 28-3 2 êXX.
de Koog (AD&SD) en 30-3
:l mannetje nabij NRC (AD).
Gele kwikst..!.a!j.l 20-.2 boven Waalenburg
2 exx , (L\\!&.RW). Een uer
bijzondere waarneming want de Avifauna van Nederland vermeld
Is vroegste w~arneming 1-3(1962)l:indhoven.
Wielt en sneb (4149)
noemt nog 1 ex. bij ELst op 26-2-'56.
..G~2.1~_Jái~ 13-2 8 exx , Negen Bunders (FH), 18~2 2 exx ,
WesUl.'mient (LD), 21-2 1 ex. Horspolders
(J .Reydon ) , 22-2 1 ex.
nabij de Cccksdo rp (P.Postma),
24-2 4, exx , nabij Alloo (AD),
··12·.

1 ex.

gehoord De Koog (AD&SD1 •
Ringmus: 21-2 25 exx , NieU"lIle Schild,
in één dichte
troep in
open terrein voedsel zoekend op de grond. Ringmussen worden
's winters doorgaans erg verspreid
gezien.
(OS).
Roek: 16-1 5 exx. Burger Nieuwland,
21-2 17 exx. het Noorden
Er worden tegenwoordig meestal
slechts
enkelingen
op
Texel uden.

(DS):

Adriaan.
Waarnemers doo r ini tialen
aangeduf.d waren: Adr i aan Dij ks en (AD
Lieuwe Dijkun (1.0), Sytske Dijksen
(SD), }1arcel Groenendaal
(MG), FrltsJan Maas (FM), COl' Smit (CS), Dick Schermer (DS),
Louis IJi tte (LW) en Rlchard Witte (RW).
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·Penningmeesten f~an$ Witte; W'armoesstraat
69, 1791 CP Den Burg.
Redactie:
M.arcel Gt'oenelldaal,
De Ruyterstraat
130, 1792 AP
Oudeschild
(02220-4182)
Gerard Nleuw!and~
Zeeln:ies
6, 179l HL Den Burg

\
V:'borzi tter:

(02220~4405)
Di.ck Scht!.rmer,

Molendwarss

tn.at

2,

1791 DN Den

Burg (02220-4239)
Waarnemillgensect'etat'is:

Adriaan

Dijkseu~

Duinrooss tras

1196 BJ De Koog (02228-676)

~rote

"J~er

(niet
te verwarren
De tekeni,ngen voor di t nuamer
SytskeDijksen pal_
FritsJ~n Maas
Dick Schermer

met een ZWin~'te kraai)
zijn gemaakt. door:
8,24
2,6,22
1,11,17
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