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OP TEXEL.

t NLEIDING.
De voorjaars trek van 1983 verschilde veel van die van vorig
Jaar. Toen overheerste de stormperiode
in april met alle gevolen van dien, dit jaar was de wind veel meer zuidelijk.
ln 1982 werd vooral sterke doortrek geconstateerd
van duikers,
noordse stormvogels en wintertalingen,
nu lag de nadruk meer op
zwarte zeeienden en steltlopersoorten.
De geplande zeetrektelcursussen
zijn niet bepaald een doorslaand
ucces geweest. In beide weekenden zat het weer niet mee en
hovendien zijn de gemaakte afspraken niet duidelijk genoeg geweest. In september en oktober w1l1E'n wè het nog wel eens próöeten, en nu zullen ook vaste a~nvAng- en sluitingstijden
v~n de
trek gesteld worden; dat wordt dus vroeg opstaan voor belang-

tellenden.
'lussen 2 april en 17 mei wt'rd precies 100 uur geteld en da t
lijkt erop. De voodaAtste
week van mei is niet geteld omdat
t o en de samensteUtr
hed moest houden,
terwijl de gebroeders
Witte in de Flftvopoldrre op soortenjacht
waren.
Ca el' mast" eens gCHII\ voor zi t ten en lees wat ju llle nu weèr
llemaal ni ••t III1r.ltH\ hebben ••••••

er

OVr:RZ ICIIT ,\lIIU L· MEI 1983.
Duiker. en futen.
, maar tot begin mei
lIegin aprll-;iogen
de meeste duikers lan
n weer roodkeelduivond doortrek plaats" de meeste vOi/;t'lsw weer parelduikers
k~rs, op aotnrnigedagen' echter werden no k
ezien. I)f'l beste dagen waren:
3-4 54 N in 4 uut"
7-4 69 N in 5 uur (2 parel- ••n
~
8 roodkflrld.)
UU~"'icidélc:Je
:
10

15-4 29 N in 3 uur (5 parll- ,~n
21 roollkuid.)
(11 rlludk.,old.) -5'
22-4 26 N in 3 uur
en
7-5 14 N in 4 uur (4 pud"
dkec l.d , )
o ..L.
Op 2 mei vloog bovlndl.n cen opmerkelijk
grote duiker langs,
z
mogelijk een ijlc1ulker of geelsnavelduiker
in wlntcrkleed.
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Fuutachtigen
werden nog maar weinig gezien, de fuut zowel in
april als in mei zes maal. De roodhalsfuut
alleen in april
(6x); kuifduikers
zwommen voor de telpost op 3 april (1),
5 april (2) en 11 april (2).
Noordse stormvogel: vorig jaar ongeveer 1000, nu slechts 10!
(8 in april en 2 in mei).
~~gent:
vooral in april gezien, in totaal 5 Z en 19 N.
In mei passeerden er nog 13 jannen (3 Z, 10 N).
Aalscholver:
7-4: 3 Z; 15-4 5 N; 1-5 9 N; 7-5 1 uit zee; 12~5
1 ui t zee.
Eenden en ganzen.
Vrijwel alle soorten grondeleenden
werden een of meerdere
malen gez i en ; de wintertaling
was de algemeenste
van het stel,
maar de aantallen
lagen wel veel lager dan vorig jaar.
(7-4 42 N in 4 uur, 15-4 50 N in 2 uur, 18-4 66 N in 2 uur).
Pijlstaarten
en smienten werden ook nog in mei gezien: 6-5
2 pijlstaarten
Z en 2 smienten N, 7-5 3 smienten Z.
Twee krakeenden vlogen N op 6-~l de meeste slobeenden op 7-5 N;
diezelfde dag ook nog 2 zomertalingen
Z.
Duikeenden
werden af en toe gezien, maximale aantallen voor de
verschillende
soorten waren:
toppereend
18-4 6 Z
kuif~end
7-5 12 N
tafeleend
16-4 6 N
brilduiker
3-4 2 N; 4-4 2 Z; 5-4 2 N.
Zeer regelmatig in kleine aantallen heen en weer vliegende eiders
konden in bijna elk uur genoteerd worden, ook zwommen
vaak
groepjes ter plaatse. Maxima : 11-4 50 N en 4 Z in 3 uur en op
18-4 24 tp.
IJ se end: 7- 4 3 N en 8 - 4 2 N.
Extreem omvangrijke
doortrek van zwar.te zeeëenden vond plaats
in de week van 2 tot 8 april; in deze week alleen al kwamen
16.759 exx. naar N langs (tenminste,
die gezien zijn, red).
De beste dagen waren 6 april met,2.994 N in 2 uur en 7 april
met van 7.45-10.45 uur: 2.908 + 2.800 + 2.498 N.
Hierna namen de aantallen snel af om rond de 100 exx. per uur
naar noord te blijven hangen.
De trek van grote zeeienden verliep weinig geconcentreerd
over
april en meit aanzienlijk
later dan vorig jaar toen de meeste
vogels half april langskwamen. Vier goede dagen:
7-4 69 N in 4 uur
2-~ 149 N in 3,uur
22-4 142 N in 3 uur
7-5 125 N in 4 uur.
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Kleine jager: na de eerste waarneming op 7 april (2 N) trokken
vrij regelmatig kleine jagers langs; in totaal werden 28 exx.
gezien, met de hoogste uurtotalen op 11 april (4 N) en 2 mei

500

(4 N).
l.I~jdd.aldL
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Heellwen.
Grote en kleine mantelmeeuwen waren in bijna alle uren wel te
zien, zelden echter meer dan 10 vogels per soort per uur.
Kokmeeuwen vlogen meer langs, bijv. 6-5 52 Z, 102 N in 4 uur.
Op een drietal dagen kon dwergmeeuwentrek gezien worden:
22-4 94 N in 3 uur, 23-4 110 N in 4 uur en 6 mei 54 N in 4 uur.
Drieteenmeeuwen werden maar af en toe waargenomen, in april 'op
de 6e( 1), 8e( 1), ISe( 3), 18e( 1) .en 30e( 1), in mei a.lleen op de
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Zwartkopmeeuw:15 en 16 april: 1 ad. en 1 2 zomer-ex. aanwezi.g
bij paal 15.
Sterns.
e
Na de 1 waarneming van een noordse dief op 7-4, duurde het tot
22-4 voordat de trek op gang kwam: 23-4 526 N in 5 uur en 2-5
931 N in 3 uur. Omdat zich op de Schorren veel minder grote
sterns ophouden dan in voorgaande jaren, was ook de foerageertrek van deze soort weinig omvangrijk (beste dag 8·5 189 Z
in 3 uur). De eerste dwergsterns passeerden op 22-4 (3 N), toen
werden ook de eerste zwarte sterns gezien (2 N); dwergsternentrek was het sterkst op 29-4 met 46 N in 3 uur en 1 mei met
47 N in 2 uur. Zwarte sterns vlogen meer langs dan in andere
voorjaren; de meeste op 6 5: 18 N, 7-5: 10 N en 17 5: 5 N.

'

grootste groep middelste zaagbekken die gezien werd beliep
11 exx.(30-4). Op 7 april vlogen de meeste langs: 21 N in 4 uur.
Regelmatig werden bergeenden gezien, in mei vooral onvolwassen
vogels: 7-5 5 Z en 13 N in 2 uur.
Begin april trokken in veel uren één of enkele groepjes rotganzen voorbij naar noord: 5-4 142 N in 4 uur, 7-4 138 N in 5
uur, 11-4 87 N in 2 uur.
De
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Kolgans: 5-4 37 N.
Lagers.
Middelste jager:22-4 1 lichte fase N.
Grote jager: 23-4 1 Z.
-4-
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OOIEVAARS

aptiL~1

UtA~.5P.mi::ic;/el&e :'I'I~;;;ter4I1jSdret

Op dinsdag 5 april 1983 werden op Texel t~'ee ooievaars gezien.
Vermoedelijk
waren het doortrekkers,
die in noordelijker
streken broeden (Noord-Duitsland,
Denemarken),
aldus een berichtje in de Texelse Courant van 8 april. Nu zal di t vermoeden
over het algemeen wel overeenkomen
met de werkelijkheid
als er
op Texel ooievaars worden gesignaleerd.
Meestal worden er n.l~
overvliegende
exemplaren gezien, en soms komen ze voor korte
tijd ook aan de grond. De ooievaars van 5 april gedroegen zich
echter anders. Op 5, 6 en 7 april werden ze samen op verschillende plaatsen op Texel waargenomen.
Door meerdere m~nsen werd
gezien dat beide vogels geringd waren. Na 7 april werd nog
slechts één exemplaar gezien, de andere was waarschijnlijk
vertrokken. Met een telescoop (4ûx) kon de ring van de achtergeb leven vogel worden afge lezen. He t bleek een Nederlandse
ooievaar te zijn met ringnummer 162. Dit exemplaar was in 1978
geboren in "Het Liesveld" , het. hoofdstation
van het ooievaarsprojekt van de vereniging
tot bescherming
van vogels. Dit
beoogt
door middel van fok eh vrijlating
van jonge ooievaars
de soort als broedvogel voor Nederland
te behouden.

S tel tloper~.

Op 1 mei heeft zich langs de hele Nederlandse
kust een ongehoorè
omvangrijke
steltloperverplaatsing
voltrokken.
De Texelse
tellers zagen hiervan een klein deel langsvliegen.
Na 8 uur
t sLl en op deze dag. kwamen we tot de volgende
totalen:
ilverplevler
46 N
tureluur
14 N
steenloper
18 N
kanoetstrandloper
26 N
rosse grutto
917 N
bonte strandloper
113 N
groenpootruiter
4 N
drieteenstrandloper
57 N
Ook op een aantal andere dagen in mei werden soms vrij veel
steltlopers
gezien; voor de vele soorten waren de beste dagen:
r e ge nwu 1p 7 5 26 N (1 u)
z i 1ver p 1ev Le r 16 -5 22 N (1 u )
tureluur 16-5 22 N (1 u)
bonte stro
7-5 56 N (3 u)
r. grutto 7-5 91 N (4 u)
kanoetstr.
7-5 63 N (2 u)
grutto
10-4
1 N en
dr.ieteenstr.
7-5 49 N (2. u)
14-4
1 N
oeverloper
6-5 4 Z en
watersnip 2-4 4 N en
1 uit zee.
v
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OP TEXEL.

6 N

•.?:eekoet: 7-4: 1 ad. zomerkleed

ter plaatse

(met olie).
A

Fr! ts-Jan Maas
Rozendijk
24
1791 PE Den Burg
02220- 32 36
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In 1979 was nr. 162 naar ~in van de buitencentra
van het projekt.
in Herwijnen, overgeplaatst,
met de bedoeling
dat ze (het was
een vrouwtje, zoals later zou blijken) daar tot broeden zou
komen. De linkervleugel
werd met een Leren riempje opgebonden.
o da t de ooi'evaar niet weg kon v lLe gen , maar ter plaatse een
nest zou bezetten. Op 22 juli 1982 ontsnapte nr. 162, na zichEelf van het riempje ontdaan te hebben. In het najaar van 1982
verbleef het dier nog enige tijd in de buurt van Vlanen, en
werd daarna uit het oog verloren. En nu was ze dus op Texel!
Oit verhaal toont eens temeer aan, dat het van beiang is om,
wanneer mogelijk, ook bij levende vogels ringen af te lezen.
f de andere Texelse ooievaar ook een projektvogel
is, is niet
bekend.
Dat dit dier na twee dagen vertrok, doet echter vermoeden, dat dit wél een doortrekker
is geweest. Jammer dat zijn
log niet werd afgelezen!
In de tijdt dat ooievaar nr. 162 op Texel verbleef konden wij
het dier een aantal malen observer~I .• Hierbij viel het op, dat
1s de vogel vloog, er een gat te zien was in de linkervleugel
(zie tekening ), mogelijk nog een gevolg van het afrukken van
h et r Iemp je.
(Je ooievaar hield zich voornamelijk
op in de buurt van de Hoge
Berg en Oudeschild. Telkens als het dier fouragerend werd
gezient
bleek dat ze alleen erg kleine prooien at: de grootste
prooidieren waren regenwormen.
Verder werden veel insekten
gegeten. Tussen twee en drie uur ts middags werden op twee
Achtereenvolgende
dagen met verschillende
weersomstandigheden
ver~chillende
aantallen wormen en insekten pei tijdseenheid
~egeten. Op 16 april was het droog en zonnig en at de ooievaar
0,2 wormen en 20,2 insekten per 5 minuten. De volgende dag was
het kouder en vochtig weer en werden er 2,4 wormen en 7,3
insekten per 5 minuten gegeten. Beide dagen fourageerde de
ooievaar op hetzelfde stuk schapenland
aan het Doolhof.
Op andere dagen werd gezien, dat 's morgens vroeg en 's avonds
voornamelijk
wormen werden gegeten: gemiddeld 4,9/5 min.
-8-

Hoewel het normaal is, dat ooievaars vroeg in de lente regenwormen eten, is een worm voor een grote vogel als een ooievaar
een kleine prooi, terwijl het eten van insekten alleen bij
extre~m hoge dichtheden
lonend kan zijn. Daardoor moest de
ooievaar het grootste deel van de dag voedsel zoeken om aan
de kost te komen. Van de in totaal 7 uur, dat de ooievaar werd
geobserveerd,
rustte de vogel slechts ca. 20 minuten. 's Ochtends
werd al vroeg begonnen en 's avonds laat geeindigd met fourageren: start op 8 april om 6.15 uur (zon op 6.59): einde op 13
april om 20.50 uur (zon onder 20.30). Dr.ie keer werd gezien
waar de vogel de nacht doorbracht;
alle drie keren stond ze
in het water, tweemaal in een van de plasjes langs het Skillepaadje, de derde keer in een dras stuk weiland bij de Schans.
Meestal worden slapende ooievaars aangetroffen
op hoge gebouwen,
palen e.d. Belde typen slaapplaatsen
geven bescherming
tegen
eventueel aanwezige grondroofdieren.

Op 23 april vloog ooievaar nr. 162 het Marsdiep

weer over en
op 30 april werd ze teruggezien in het ooi~vaarsbuitencentrum
e
i nl+erw i j nen , waar ze paarde met een, eveneens geringd, 3 jaars
mannetje, dat drie dagen eerder verjaagd was van zijn nest in
Schoonrewoerd
door een ander mannetje, die het nest met het
vrouwtje overnam, na eerst al d~ aanwezige eieren ~ruit
gegooid te hebben. Dit laatste leek overigens erger dan het
was. want dezelfde dag nog werden er al copulaties
van het
nieuwe paar op het nest gezien. Dat onze ooievaar weer van
Texel vertrok is niet zo verwonderlijk.
Doordat het gras
begon te gr oe t en werd het steeds moeilijker
om aan voldoende
- 9-

regenwormen
te komen. Normaliter schakelen ooievaars dan over
op andere prooidiersoorten
als mollen, muizen, kikkers e.d.
Wat betreft die prooisoorten
is Texel geen rijk gedekte tafel
(meer). Bovendien was de vogel, na het vertrek van de ander,
alleen op Texel. Hoewel, als dit de voornaamste
reden voor
vertrek is geweest, heeft ze misschien net niet lang genoeg
gewacht want op 30 april werd bij de Slufter opnieuw een
oievaar
(nu een met gave vleugels) gesignaleerd.
Lu c de Bruijn en
Mardik Leopold.

~.XCURSlE NAAR DE FIENWEID.
Op woensdagavond
2S mei stonden om 7 uur 9 mensen klaar om
o.l.v. Gerrit Boot het natuurreservaat
Dijkmanshuizen
in te
\Asn. Eerst gingen we door de (natte) weilanden,
voorzichtig
lopend, omdat overal jonge vogels konden zitten. Dat ze er
moesten zijn was te merken aan de grote aantallen kieviten,
Hcholeksters,
grutto's en tureluurtjes die luid roepend om ons
heen vlogen. Van de tureluur zagen we een paar nesten met
:ieren. De jongen die hieruit zullen komen hebben waarschijnlijk
meer geluk dan degene die er,al waren, want door het natte,
koude weer waren deze er slecht aan toe. Dit getuige een paar
Jonge kieviten die op sterven na dood waren.
russen harlekijn- en gevlekte orchis en ratelaars door gingen
we naar de plassen toe, waar we behalve boeren- en huiszwaluwen
ook de enkele oeverzwaluwen
zagen die daar broeden. Verder
vloog er onze mascotte, de bruine kiek, rond en zaten er flink
wat eenden, grauwe ganzen en knobbelzwanen.
Via de molentjes keerden we over de kruidenrijke
weilanden
weer terug naar het beginpunt aan de Spangerweg.
.
We hadden er een hele leuke wandeling op zitten door een
natuurgebied
dat zelfs voor Texelaars vaak nog onbekend terrein
is.
Hans Wi tte.

-10-

~,RNEM.~~...:.-..2.JAP~ILjM~J....19~

3)_.

In deze. aflevering veel. "eerste"
voo r j aa r swae rn emi ng en , wa a ru Lt
blijkt dat sommige soorten v ro eg ar ri.veerd en maar andere juist
laa t , Ook enkele bijzonderheden.
Lees de lijst maar gauw door!
Roodkeelduiker:
2-4 1 ex. in De Geul. Dit dier is door diverse
~a'arnemers uitgemaakt voor parel- en zelfs t j sdu i ke r , meldden
n! en E. Boerma, maar het was beslist deze soort.
Fuut: in april en mei diverse exx:. gezien op plaatsen waar ze
in vorige jaren niet broedden. In de gaten houden
dus!
Aalscholver:
een hoog mei-aantal,
1-5 10 exx. De Geul (CB).
OOievaar:5,
6 en 7~4 2 exx. (div. plaatsen en waarnemers),
7-41 ex. naar Z De Geul (eB). Van 7 tot 23-4 1 ex. nabij
Oudeschild
(vele waarnemers).
Zie artikel in deze Sko r ,
Zwarte ooievaar: 15-5 1 ex. overvliegend
de Dennen (DBA).
l:omertalin-g:-i"n 2e helft april en 1e helft mei op diverse
plaatsen (o.a. De Geul en De Muy) enkele mannetjes,
en soms
wijfjes. Als we meer inzicht hebben in ev. broeden een volledig
overzicht (vele waarnemers).
Smient: 28-4 2 exx. Mok (CS), 8-5 nog steeds mannetjes Bollekam-;;- (J .wi t t e ) en 13-5 1 mànnet j e Geulplas (AD&SD). 25-5
2 mannetjes 'IIWG-excursie Dijkmanshuizen.
~staart:
28-4 1 ex. Mok (CS), 8-5 nog enkele mannetjes
Bollekamer (J.Witte).
.
l2~~:
7 en 10·5 resp 5 en 3 exx. Mokbaai (FM).
Gro~~~:
17~4 1. ex. nabij de Schans (Pv Bakke r ) ,
,.Ç~:
18-5 2 exx , De Muy (L.Wessels). Ontsnapt.e en verwilderde exemplaren?
_K?lgans: hele voorjaar, in ieder geval tot 8-5 1 ex. in
Waalenburg
(o s a , FM, DS. RW, u./'). Geen echt ,.lld ex ,]
~ot~ans: ondersoort hrota (::witbuikr.) 9~4 tenm. 2 exx , De Bol
(\.JE),
5-5 1 ex. de Schans (WE), 13-5 2 exx , Mokbaai (AD&SD) en
15 5 1 ex. aldaar. (CR).
Cspade.se gans: 24-4 1 ex. Waalenburg
(RW&LW). Het betrof een
kleine ondersoort; vermoedelijk
een niet echt wild ex.
..!E.dische'gans: 30-4 en 7-5 1 ex. Waa lenburg (resp. RW&FM en
DS&J.Driehuis&M.Leopold).
Zie opm. bij Cant gans.
l:UJ.~~: 17-4 tot tenm. 26-4 3, later 2 exx , De Geul. (div.
waarn.). Al eerder werden 2 exx. in Ue Muy gezien (SBB).
Zie opm. bij Can. gans.
0
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IIllizerd:laatste waarneming 6-S 1 ex. Westerduinen (LD).
f~:~Eo~tbllizerd: nog div. waarn. uit april, op 4-4 zelfs 2 exx ,
1),.. Geul (CB), laatste 6-5 1 ex. naar N \~'esterduinen (U».
~Eerwe.r: laatste (7) waarneming 30-41 ex. De Koog (AD).
Mode wouw: 15 t/m 18-4 1 ex. op vele plaatsen gezien door div.
waarnemers, 15-5 1 ex. Westerduinen, later vuurtoren (CR&RW),
ok gezien door L.Daalder·, 16-5 1 ex. De Geul (CB).
.warte wouw: 16-4 2 exx. De Geul (SBB), 20-4, 26-4 en 2-S
s t eads 1 e·x.naar N, Bleekersvallei, Westerduinen en Dennen (LD).
W_~~ndief: }0-4 2 exx. naar N De Geul (Cb). Er waren tot nu toe
lechts twee april-waarnemingen bekend, 10-5 1 ex. Negen Bunders
(ItW&FM).
!~rauwe kiekendief: 17-4, 18-4, 30-4 en 6-5 een vrouwtje op div.
plaatsen in het duingebied en op 11-5 1 ad. mannetje Pompevlak
(SBB&WE&CB).
Visarend: 24-4 1 ex. Waalenburg en 30-4 1 ex, naar N Zanddijk
wi):--ï="s en S-5 1 ex. naar N Bleekersvallei en Westerduinen (LO).
Smelleken:
laatste waarneming 9 en 10-S 2 exx. Spang (HH).
.
e
lIoomvalk: 1 waarnemingen 19 en 19-4 1 ex. zuide lijk van De
. og (AD&SD).
~r:'aanvogel:6-4 1 ex. polder Eyerland (P.Postma).
(~udplevier: in de eerste helft van april heel veel op Texel.
-4 500 á 600 in PHpolder (DS&CW&HW) en 13-4 1150 exx. De Mok

j3reedbekstrandl0..e.e.!:
14-5 1 ex. in zomerkleed in de Mokbaai.
(FH&CR&BE&E.l3oerma).
Zwartkopmeeuw: van 31-3 tot t enm , 12-4 1 ex. 2 e zomer nab ij of
op de veerhaven (o.a.BE&FM&RW). Op 13-4 1 ex. weilanden Elzenhout en van 20 tlm 26-4 dagelijks 2 exx. soms weilanden ~estermient, soms Westerduinen, 2-5, 4-5 en 6-5 2 exx. ~€sterduinen,
daarna onregelmatiger aldaar (SBB) en ook op andere plaatsen:
8·S 1 ex. De Geul (CB), 10-51
ex. Grote Vlak (WE) en 1 ex.
weiland Den Hoorn (CB) en 12-5 weer 2 exx. De Geul (CB).
Zouden we een broedgeval krijgen???
Houtduif: 26 en 27-4 tenm. SO exx , (trek) Westerduinen (LO),
dit soort w8arnemin~en zijn zeldzaam.
Iortelduif: lewaarneming 20-4 1 ex. nabij de Rovershut (LU).
Op 1-5 ziet OS in Den Burg een gemengd paar tortel x turkse
tortel!
Koekoek: 20-4 1 ex. De Koog (SO), 21-4 1 roepend ex. De Geul
(CB), daarna meer.
Velduil: 16-4 een roestplaats met vele braakballen in de Mars
(OS&GW&HW) !
e
Gierzwaluw: 1 waarneming 27-4 1 ex. Oudeschild (MG); 30-4 1 ex •
-Nol van Bertus (OS); 1-5 1 ex. De Geul (Cb).
~:
23-4 1 ex. de l"lok(FM&RW&LW).

(CS) •

Mortnelelevier: 15-5 2 exx. Amaliaweg, PH-polder (DLA). In mei
tle kale akkers in de polders zorgvuldig met de kijker afoeken levert (vaak/soms) deze soort op!
lI.okje:18·4 1 ex. Moksloot.·(CB).
Regenwulp: de eerste waarneming 11-4 6 exx. Negen Bunders (FM).
Uat is overigens een goede plaats om in het voorjaar deze soort
te zien, evenals weilanden bij de Rovershut. Er zijn ook vrij
ote troepen gezien: 23-4 46· exx , , 7-5 76 exx , en 90 exx ,
(resp. FM, RW&LW en FM).
«osse grutto: van 22-4 tot 28-4 in de Mokbaai een toename van
o. 30 exx. tot 450 exx. (CS).
Uosruiter: 15-5 1 ex. Roggesloot (FM)~
:roeneootruiter: 29-3 1 ex. foeragerend op het NIOZ-wadje
CE). De vroegste Texelse waarneming was 6 april.
Temmincks strandloQer: 7-5 1 ex. Waaienburg lDS&J.Driehuis&
M.Leopold). Sinds 1980 heb ik geen waarnemingen meer vernomen.
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Draaihals: 29-4 1 ex. Westerduinen

(FM) en 15-5 1 ex. vuurtoren

(FH) •

Boerenzwaluw: l€waarnerning 14-4 (laat) 3 exx. Rozendijk (FM),
daarna ook op 15 en 16-4 (AD&SD&CB).
e
Huiszwaluw: 1 waarneming ook laat: 18-4 2 exx , De Koog (AD&SD),
daarna pas op 24-4 1 ex. (RW&LW).
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Oeverzwaluw:

15-4 2 exx. boven NICZ. (BE).

8oompieper: 13-4 1€zang de Dennen (SD).
Oeverpie~:
9-4 2 exx , nabij vuurtoren (Rw).
Rouwkwikstaa~t: ook begin april was nog goed voor deze ondersoort, met name in de omgeving van De Koog; in totaal op
7 dagen 8 mannetjes en 3 vrouwtjes (FH&LBoerma&AD&SD),
laatste
op 15-4 (AD&SD).
Engelse gele kwikstaart: van 22-4 (1 ex, Waddendijk, RW) t/m
29-4 (3 exx, Horspolders, GB) werden in totaal 13 exx. gemeld.
(ook DS,CS,W~,AD e~ SD).
Gele kwikstaart: 1 14-4 1 ex. Spang (BH).
Klapekster: 15-4 1 ex. De Geul (CB). Uit '81 en '82 heb ik geen
waarnemingen!
Beflijster: van 13-4 (1 ex. Muy, LD) t/m 29-4 in totaal op
11 dagen t enm, 24 exx , (div. waarnemers). Een mannetje op 9-4
bi j de vuu rtoren was de eers te (RW), een ex. op 7-5 op de
Vliegbol de laatste (FM).
Tapuit: nçg een inaart'-waarneming: 31-3 Westerduinen (LO).
Paapje: 1e op 24-4: een mannetje de.Nederlanden (RW&LW) en een
mannetje Pompevlak (GB).
Gekraagde
roodstaart: 18-4 1 mannetje Oudeschild (MG),
22-4
e
.
1 zang de Dennen (LD).
Zwarte roodstaart: div. april-waarnemingen, o.a. langere tijd
op dezelfde plaats (begin april tot 17eeen paartje bij NRC);
in mei 6-5 mannetje Den Burg (LW), 7-5 1 ex. Noordvlak (LD)
en 19-5 1 vrouwtje Uit eh Thuis (AD&SD).
Nachtegaal: i" zang 15-4 De Geul (WE).
Blauwborst: twee waarnemingen van·de roodgesterde vorm!
22-4 1 ex. Spang (HH) en jO-4 .1 ex~ nabij Oosterend (groep
zwitserse ornithologen).
e
Sprinkhaanrietzanger: 15-4 1 zang De Geul (CB) en de Nederlan·
den (WE). Daarna dagelijks.
Bosrietzanger: 1e zang op 13-5 (vroeg) De Muy (wE).
Rietzanger: 16-4 1 ex. ue Muy (SBB).
Spotvogel: 1e zang 5-5 Rozendijk (FM), daar ook op 6-5 (AD&SD).
Tuinfluiter: 28-4 1 ex. de Dennen (FM).
Grasmus: 22-4 1 ex. Bleekersvall~i (FM).
Braamsluiper: op 22-4 op 3 verschillende plaatsen 4 exx. '
(RW&AD&FM) •
e
Fitis: 5-4 1 ex. Elzenhout (LD).
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F lu t ter r 6-5 1 ex, de Dennen (FM). Op 7 en 8-5 4 zingende exx ,
(Li5&Ai5&SD).Waarschijnlijk alleen doortrek; ook bijv. in
Doolhof (14-5, MG).
Vuurg,oudhaantte: 12-4 1 ex. de Dennen (FM) en 1 zingend ex.
nabij De Koog (AD), 21-4 1 'ex. 't Horntje (BE).
Grauwe vliegenvanger: 1e op 30-4: tenm. 2 zingend~ exX. de
Dennen (AD).
Bonte vliegenva-ttger:18-4 1 ex , 'de Dennen (LD) en 1 mannet j e
Oudeschild (MG); op 8-5 1 mannetje nabij De Koog (AD&SD).
Tussen deze twee data nog 8 waarnemingen op di v , -p l aa tsen .door
div. waarnemers.
.
Geelgors: 15-5 1 mannetje bij' de vuu r t eren (fM).
~:
14-5 2 ad. exx , en later 1 mannetje drinkend in s l.çc.t
je
nabij De Koog (AD). Een broedgeval?
Kruisbek: 2-4 enkele gehoord nabij Fonteinsnol (DS&HH).
Op 29-4 2 exx. nabij 'KraaIenlaan (LD) , latei' 2 .exx. w.~a,FaJ1
1 fel bedelend maar waarvan niet gezien kon worden of het een
jong was ,langs de KwekeTijweg (AD). Op 1-5 2 ~àS ,lJitg~v~9gen
jongen' in grote spar tussen Kwekedjweg
en Kr aaLen Laan (AD&SD).
We kunnen er dus wel zeker vap zijn dat de soort daar gebroed
hee'.ft.
-:.,..
'
Grote kru i sbek r op 7 en 13-4 1 ex. na-bij Bos en Duin (LO).
Keep: 5-5 ca. 40 exx . de Dennen (ex'cursie VWG) , op 7-5
1 vrouwtje de Mok (FM).
Ingekorte waarnemers zijn Cees Bruin (CB) t de fam. Dijksen
(AD&LD&SD), Bruno Ens (BE), Wilma Eelman (WE)t Marcel Groenendaal (MG) , Henk Hin (HH), Frits-Jan Maas (FM). Cees Roselaar
(CR), COl' Smit (CS), Dick Schermer (DS), en de fam. Witte (.CW&HW
&LW&RW) •
En d~tis datt
Adriaan

Copy voor de waarnemingenrubriek van de ~olgebde Skbr g~aag
opsturen naar Adriaan vóór 25 juli.
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OPROEP
, , VAN DE PENNINGMEESTER.
Zo halverwege het jaar heeft nog niet de helft van het aantal
leden de contributie afgedragen. Voo~ onze aktiviteiten en voor
de Skor h~bbtd we toch wat centjes nodig, zodat ik eenieder wil
verzoekeo he~ lidmaatschapgeld te betalen. H~t banknummer staat
zoal. i~9o.1tjk hieronder.
Hans Witte.
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PtW'J!S.
Flits-Jan Maas tekende de figuren van pag. 5 en 13;
UC de !rutjn die van pag. 7 t/m9.
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