Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius, de Slufter, 26 november 2008 (René Pop)
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Knobbelzwaan Cygnus olor Broedgegevens: 1 territorium in het duingebied en 4 daarbuiten, dus 5
in totaal. In 2007 waren er 9 territoria maar dit lijkt uitzonderlijk te zijn geweest want in 2005 en
2006 waren het er ook 5.
Tijdens de hoogwater- en ganzen- en zwanentellingen werden in de eerste helft van het jaar max
38 geteld op 12 januari. Op 10 mei lag het totaal met 54 nog hoger, maar daarvan vlogen 36 ex >no
langs de Tuintjes. In de tweede helft van het jaar lag het max op 21 ex op 14 december. Buiten de
teldata om werd de grootste concentratie gezien in maart ten oosten van De Waal, te weten 2629 ex. Naast de hierboven vermelde langstrekkende vogels op 10 mei, werden op 8 mei 26 ex >no
waargenomen bij het Loodsmansduin.
Kleine Zwaan Cygnus bewickii Tijdens de hoogwater- en ganzen- en zwanentellingen werden de
onderstaande aantallen geteld:
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Tijdens de telling op 12 januari verbleven nog slechts 59 ex langs de Laagwaalderweg. Tijdens de
tellingen in februari en maart werd de soort in het geheel niet waargenomen. Sporadisch werden
in deze periode overvliegende groepjes gezien zoals 14 ex >no over het Westerslag (paal 15) op 25
februari. Er bleek 1 ex te overzomeren op de Bol en deze werd door vele waarnemers gemeld. Op 12
september vlogen 24 ex over Oosterend. Pas vanaf begin november werden weer Kleine Zwanen aan
de grond gezien, met als max 130 ex in Eierland op 29 november. De aantallen namen in december
nog wat toe tot max 307 ex tijdens de hoogwatertelling op 14 december. De betekenis van Texel als
pleisterplaats voor deze soort lijkt af te nemen. In de afgelopen 15 jaar kwam het max in 3 jaren
boven de 1.000 ex uit met 1.182 ex in december 2004 als hoogste aantal.
Wilde Zwaan Cygnus cygnus T/m de eerste helft van april werden regelmatig tot 6 ex waargenomen,
hoofdzakelijk in het gebied tussen de Westen en het Kogerveld en langs de Veenselangweg. Op deze
laatste locatie werden op 16 april de laatste 3 ex van het voorjaar waargenomen. De eerste 2 ex
van het najaar werden gezien in Waalenburg op 20 oktober. T/m eind november werden regelmatig
1-3 ex gemeld van diverse locaties. De aantallen lagen in 2008 iets hoger dan in 2007 toen er max
2 ex op Texel pleisterden.
Toendrarietgans Anser serrirostris Tijdens de hoogwater- en ganzen- en zwanentellingen werden de
onderstaande totalen geteld:
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Op 8 februari werden de laatste ex van het eerste halfjaar waargenomen met 1 ex in Zeeburg en 8
ex op Dorpzicht. De eerste 40 ex van het najaar werden op 9 oktober gezien op Dorpzicht. Het max
in deze maand lag op 250 ex in Eierland op 25 oktober. Daarna bevonden zich tot het eind van het
jaar hogere aantallen Toendrarietganzen, voornamelijk ten noorden van de Ruige Dijk. Het hoogste
aantal van het jaar betrof 4.000 ex in de Witte Hoek op 5 december. In vergelijking met een aantal
jaren geleden pleisterden in 2008 minder Toendrarietganzen op Texel. Het gemiddelde hoogste
dagtotaal in december van 1997 t/m 2006 bedroeg 6.400 vogels met 8.452 als max. Gemiddeld over
de maanden januari t/m maart en oktober t/m december pleisterden in 2006 2.896, in 2007 1.174
en in 2008 1.445 ex op Texel.
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broeden. Vanaf half augustus werd de soort op meer locaties gemeld en namen de aantallen toe met
als max 100 ex in Waalenburg op 29 november.
Smient Anas penelope Broedgegevens: er was 1 mogelijk broedgeval in Dijkmanshuizen.
De aantallen geteld tijdens de hoogwatertellingen, hieronder weergegeven, waren in vergelijking
met voorgaande jaren aan de lage kant. Hoge aantallen werden vooral geteld in Waalenburg, getuige
de 4.100 ex op 3 februari. In de loop van deze maand namen de aantallen hier snel af tot hooguit
enkele honderden in maart en 6 ex na begin april. In juni-juli werd de soort 5 maal waargenomen
op 3 locaties. De eerste waarneming die duidde op aankomst van najaarstrekkers was 5 ex in de
Horsmeertjes op 16 augustus. Pas in september namen de aantallen echt toe met als max 988 ex
in de Mokbaai op 28 september. Het najaarsmax betrof 3.000 ex in Waalenburg op 10 oktober. Na
oktober namen de aantallen op het eiland weer wat af, getuige ook de regelmatig uitgevoerde
laagwatertellingen in de Mokbaai.
12 jan
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Slobeend Anas clypeata Broedgegevens: broedend.
In de wintermaanden werden de hoogste aantallen gemeld in de Horsmeertjes en de Muy, met als
max 200 en 150 ex in de Muy op 16 februari en 3 april. Na half april werden voornamelijk lagere
aantallen uit de broedgebieden gemeld. In juni-augustus werden in verschillende gebieden groepjes
Slobeenden geteld, maar dat zullen deels locale broedvogels zijn geweest. De najaarstrek kwam pas
goed op gang in november met als max 250 ex in de Horsmeertjes op 16 november en een totaal
van 395 ex tijdens de hoogwatertelling van 15 november.
Wilde Eend Anas platyrhynchos Broedgegevens: broedend.
In de wintermaanden en het najaar verbleven de meeste ex op Texel, getuige de onderstaande
resultaten van de hoogwatertellingen. Het hoogste aantal van het eerste halfjaar was 284 ex in de
Slufter op 9 februari. Al in de nazomer werden grotere concentraties gemeld, bv 350 ex op het wad
bij Zeeburg op 15 augustus. De rest van het najaar bleven de aantallen redelijk constant met een
kleine piek in september. Grote concentraties van deze soort werden vooral in zoutwatergebieden
gezien.
12 jan
3.781

10 mei
755

13 sep
4.702
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3.628

Pijlstaart Anas acuta In de eerste 3 maanden werd de soort vooral gemeld uit de Mokbaai met
als max 200 ex op 1 januari. De hoogwatertelling op 12 januari leverde 436 ex op. Nadat in de
Mokbaai op 9 februari nog 150 ex werden geteld, namen de aantallen sterk af en in maart waren
er maar weinig meldingen. Na slechts 2 meldingen in zowel april als mei leken de waarnemingen
van 1 paar op 1 juni en 12 juli in resp het Grote Vlak en de Mokbaai te wijzen op overzomeren. De
eerste duidelijke najaarstrek betrof 10 ex >o over Zevenhuizen op 3 september. Op 13 september
werden tijdens de hoogwatertelling alweer 302 ex geteld. Vooral in november namen de aantallen
toe getuige de 683 ex die werden geteld tijdens de hoogwatertelling van 15 november en bv 300 ex
in de Slufter op 27 november.
Zomertaling Anas querquedula Broedgegevens: in het duingebied broedden 2 paren in het gebied
van het Grote Vlak, Pompevlak en de Geul. In het cultuurland was 1 territorium bezet in Zandkes. In
2006 en 2007 zaten alleen 3 paren in het duingebied.
De eerste waarneming was op 29 maart, 1 ♂ in het plasje bij Akiab. Op 13 april werden in de
Roggesloot plukresten van 1♀ gevonden en voorts werden deze maand 10 levende ex gezien
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IJseenden Clangula hyemalis, Paal 33, 7 november 2008 (René Pop)

Grote Zaagbek Mergus merganser, Den Burg, 20 februari 2008 (Arend Wassink)

12 jan
6.437

10 mei
273

13 sep
4.873

15 nov
9.159

Doordat de Wulp gedurende het gehele jaar op vele plaatsen werd waargenomen geven de
hoogwatertellingen verreweg het beste beeld van de aanwezige aantallen. De hoogste aantallen
werden hierbij vastgesteld op de Schorren, in Zeeburg, in Polder Wassenaar en tussen Oosterend en
Oudeschild. Ook uit de incidentele waarnemingen bleek deze voorkeur met bv 3.000 en 3.600 ex op de
Schorren op resp 19 april en op 22 oktober. Ook werden 1.500 ex geteld in Waalenburg op 22 januari.
Vooral in de wintermaanden waren grotere groepen van 600-800 ex aanwezig in de Mokbaai.
Oeverloper Actitis hypoleucos In totaal werden 232 waarnemingen van 477 ex gemeld. Het eerste
ex werd al op 13 maart gemeld bij De Cocksdorp en het tweede ex werd op 23 maart gezien in
het Wagejot. Dit is 3-4 weken vroeger dan in vorige jaren. In Dijksen (1996) wordt slechts één
waarneming uit maart genoemd. Vanaf 19 april werd de soort regelmatig waargenomen met als max
11 ex in Minkewaal op 10 mei. De laatste voorjaarswaarneming dateert van 1 juni, 1 ex in het Grote
Vlak. Op 14-21 juni was 1 ex aanwezig in de NIOZ-haven. Van juli t/m half oktober vond doortrek
plaats met als max 14 ex in Zeeburg op 29 juli. Op 9 november waren nog 2 ex aanwezig in de Petten
en het laatste ex werd op 16 november gezien op de Volharding.
Witgat Tringa ochropus In totaal werden 238 waarnemingen van 600 ex bekend. Evenals in vorige
jaren werden zowel in januari als in februari regelmatig 1-3 ex gezien. Vanaf 17 april werd de soort
vaker waargenomen met op die datum ook het max van 9 ex overvliegend bij Klein Zeeburg. De
laatste voorjaarswaarneming werd gedaan op 8 mei, 1 ex >no over de Tuintjes. De najaarstrek kwam
vanaf 3 juni, 1 ex in de Geul en 1 in Waalenburg, weer op gang en liep door tot eind oktober, hoewel
in november en december nog resp 6 en 2 waarnemingen werden gemeld. In het najaar werd de soort
behalve in favoriete gebieden als Waalenburg en Dijkmanshuizen ook op andere plaatsen opgemerkt,
bv het Grote Vlak, de Geul, de Prins Hendrikpolder, de Slufter en Ottersaat. Het totale aantal
waargenomen Witgatjes en het aantal waarnemingen van deze soort is hieronder weergegeven. Het
patroon lijkt sterk op het beeld uit de jaren 1960-1996 dat is weergeven in Dijksen (1996).

op 14 juni, 1 ex in het Grote Vlak. Grotere groepen die werden gemeld waren 75 ex in de Slufter op
5 juli, 68 ex in Zeeburg op 1 augustus en 73 ex in de Slufter op 17 augustus. Het hoogst getelde
aantal tijdens de hoogwatertellingen was 111 ex op 13 september. De laatste waarneming dateert
van 30 november, 1 ex in Dijkmanshuizen.
Groenpootruiter Tringa nebularia In totaal werden 231 waarnemingen van 2.494 ex gemeld. Net
als vorig jaar waren er ook dit jaar weer verschillende waarnemingen die duidden op overwinteren
met 3 meldingen in januari, 3 in februari en 2 in maart. De eerste voorjaarswaarneming dateert van
11 april toen 4 ex aanwezig waren in de Slufter. In de weken daarna werden t/m 27 mei, 1 ex in
de Westerkolk, met regelmaat lage aantallen Groenpootruiters waargenomen met als max 47 ex in
de Slufter op 20 april. Tijdens de hoogwatertelling op 10 mei werd een bescheiden aantal van 71
ex geteld. Wanneer de najaarstrek begon was moeilijk te zeggen, omdat er gedurende het grootste
deel van de maand juni regelmatig ex werden waargenomen, met uitzondering van de periode
10-19 juni. Daarbij ging het soms om kleine groepen, zoals 6 ex op de Bol op 7 juni en 15 ex in de
Slufter op 21 juni. Vanaf 4 juli werd de soort met grotere regelmaat gezien waarbij de aantallen snel
opliepen tot 80 ex in de Slufter op 8 juli en 120 ex over Het Noorden en 75 over de Schorren op 10
juli. Op 3-4 augustus waren 300 ex aanwezig in de Slufter, maar daarna zijn nergens meer dergelijke
concentraties aangetroffen wat opmerkelijk is omdat in voorgaande jaren hier soms tot in september
concentraties van c 600 ex aanwezig waren. Het waargenomen aantal tijdens de hoogwatertelling
van 13 september bedroeg 358 ex. In oktober en november werden nog op verschillende plaatsen
1-2 ex waargenomen. Het laatste ex werd op 29 november gezien in de Petten.
Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes Op 5-7 mei verbleef een 1z ex op de Volharding. Dit betreft
het tweede geval voor Texel.
Bosruiter Tringa glareola In totaal werden 109 waarnemingen van 318 ex gemeld. De eerste
waarneming in het voorjaar betrof 5 ex in het Krimbos op 23 april. De meeste waarnemingen waren
afkomstig uit Waalenburg met een piek half mei en een max van 11 ex op 14 mei. Het laatste ex
van het voorjaar werd daar op 27 mei gezien. De eerste najaarstrekker was al op 10 juni aanwezig
in Waalenburg, maar pas vanaf half juli werd de soort regelmatiger gezien. Tijdens de najaarstrek
werden max 3 ex bijeen waargenomen en de laatste 2 ex werden op 18 september in Waalenburg
gezien. Buiten Waalenburg werden Bosruiters waargenomen in het Grote Vlak, Dijkmanshuizen,
Ottersaat en het Wagejot.
Tureluur Tringa totanus Broedgegevens: broedvogel van vochtige graslanden, maar de laatste
jaren steeds vaker te vinden in perceelranden en slootkanten rond bouwlandpercelen. Op 1.000
ha onderzocht cultuurland werden 77 territoria vastgesteld. Dit is een dichtheid van 7,6/100 ha.
In de terreinen van Natuurmonumenten is de dichtheid veel hoger, namelijk 18,4/100 ha. In het
duingebied hebben 33 paren gebroed, wat een sterke achteruitgang betekent. In het zelfde gebied
zaten in 2006 nog 59 paren.
In de nazomer bevonden zich rond de Schorren hoge aantallen op hoogwatervluchtplaatsen. Bij
Utopia werden op 29 juli, 16 augustus en 15 september resp 1.500, 2.500 en 5.000 ex geteld. Op
het noordelijke deel van de Schorren werden op 15 juli en 17 augustus 1.000 ex geteld. Tijdens de
wadvogeltelling van 15 november werden op het hele eiland 4.248 ex geteld.

Zwarte Ruiter Tringa erythropus In totaal werden 161 waarnemingen van 517 ex doorgegeven. Er
waren verschillende waarnemingen van overwinterende vogels: 1 ex de Petten en bij Klein Zeeburg op
resp 6 en 13 januari en 5 waarnemingen in februari waaronder 3 ex in Waalenburg en Weegeswaal op
7 en 12 februari. De voorjaarstrek begon op 31 maart met 1 ex overvliegend bij Klein Zeeburg en in
de periode t/m 16 mei werd de soort op verschillende plaatsen regelmatig met 1-2 ex waargenomen.
Het max was 8 ex in de Mokbaai op 4 mei. De eerste waarneming die duidde op najaarstrek was al

28

Steenloper Arenaria interpres Tijdens de hoogwatertellingen werden de volgende aantallen op het
eiland vastgesteld:
12 jan
210

10 mei
531

13 sep
239

15 nov
685

29

Vorkstaartplevier Glareola pratincola, Hoornder
Nieuwland, 31 mei 2008 (Eckard Boot)

IJsvogel Alcedo atthis, ’t Stoar, 28 september 2008
(Salko de Wolf)

Roodsterblauwborst Luscinia s svecica, de Tuintjes,
18 mei 2008 (Klaas Ophoff)

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca, de Tuintjes,
29 april 2008, (Ed van der Es)

Kleine Klapekster Lanius minor, Grote Vlak, 8 juni 2008
(Arend Wassink)

Appelvink Coccothraustes coccothraustes, De Cocksdorp,
31 oktober 2008 (René Pop)

Sneeuwuil Bubo scandiacus, Koningsweg, 15 november 2008 (Eckard Boot)

Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka, Paal 12, 13 oktober 2008 (René Pop)

