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Knobbelzwaan Cygnus olor Broedgegevens: broedend.
Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de volgende aantallen geteld:
14 jan
27

15 feb
22

11 mrt
20

12 mei
8

12 sep
8

20 okt
30

17 nov
26

16 dec
18

Buiten deze integrale tellingen werden uit alle maanden van het jaar in totaal 207 waarnemingen ontvangen.
De grootst gemelde groep telde 12 ex en bevond zich op 20 oktober in het Pompevlak. De waargenomen
aantallen Knobbelzwanen zijn op Texel al jaren laag en redelijk constant.
Kleine Zwaan Cygnus bewickii Tijdens 4 van de 8 hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden
Kleine Zwanen gezien:
14 jan
119

15 feb
15

Buiten deze tellingen werden 216 waarnemingen
ingevoerd. Het max aantal in het eerste halfjaar
bedroeg 128 ex op 8 januari bij Molenbuurt. Het
laatste groepje, van 5 ex, werd gezien op 1 maart
op Spang. In mei werd nog regelmatig 1 ex gezien
bij Dijkmanshuizen. De eerste Kleine Zwaan van
het najaar werd op 22 oktober gemeld in polder De
Eendracht en op 26 oktober waren 4 ex aanwezig op
de Bol. Daarna volgden er vele meldingen van 1-15
ex, maar de eerste grotere groep werd pas op 28
november waargenomen: 70 ex op de Bol. Het max
gemelde aantal in het najaar bedroeg 346 ex op 26
december in polder Eierland. Vorig jaar lag het max in
december met 173 ex beduidend lager. Nevenstaande
kaart laat de verspreiding van de Kleine Zwaan op
Texel in 2012 zien.

17 nov
17

16 dec
288

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan Cygnus cygnus In januari en
februari werden enkele malen groepjes van 4-5 ex
waargenomen, maar deze bleven steeds slechts
kort aanwezig. Een ad ex pleisterde t/m 5 maart
in het zuidelijke deel van polder Het Noorden. In
het najaar vloog het eerste ex op 3 november over
de Schans. In december werden op verschillende
locaties regelmatig 2-6 ex gezien. Een paar met 3
jongen verbleef de hele maand in de omgeving van
de Laagwaalderweg.

Waarnemingslocaties
1 - 10 ex.
10 - 25 ex.
25 - 50 ex.
50 - 100 ex.
100 - 346 ex.

Toendrarietgans Anser serrirostris Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de
onderstaande aantallen geteld:
14 jan
107

15 feb
113

11 mrt
1

20 okt
95

17 nov
4.777

16 dec
4.564
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langs paal 9. Op 31 maart waren 4 ex aanwezig in het Grote Vlak. Het eerste ex tijdens de najaarstrek werd op
1 augustus gezien in Utopia. De laatste waarneming van het jaar betrof 1 ex in de Robbenjager op 22 oktober.
Wintertaling Anas crecca Broedgegevens: in het zuidelijke duingebied kwamen 2 paren tot broeden. Mogelijk
vond ook een broedgeval plaats op de noordkop, waar begin juni 1♂ in eclipskleed verbleef.
Op 3 januari bevonden zich 350 ex in het Natte Blok van Waal en Burg en op 9 februari 200 in het Wagejot.
Vanaf begin augustus werd terugkeer uit de noordelijke broedgebieden vastgesteld, waarna de aantallen flink
opliepen. Zo werden op 15 september 600 ex geteld op de Schorren en op 13 oktober 575 ex in de Robbenjager.
De hoogwatertellingen leverden de volgende aantallen op:
14 jan
1.053

15 feb
838

12 mei
4

12 sep
1.792

20 okt
1.250

17 nov
2.289

Kwartel Coturnix coturnix Broedgegevens: in mei en vooral juni-juli werden op verschillende plaatsen roepende
vogels gehoord, maar er werd geen zekerheid verkregen of er werkelijk gebroed is.
Op 5 mei werd het eerste ex gehoord in de Mokbaai waarna eind mei nog 2 waarnemingen volgden. In juni
werden op zeker 6 verschillende locaties Kwartels gehoord evenals in juli. Begin augustus werden nog 4 ex
gemeld met als laatste 1 ex in Waal en Burg op 9 augustus.
Roodkeelduiker Gavia stellata De hoogste winteraantallen werden gezien in januari met als max 18 ex en 291
duikers-spec op 15 januari en 19 ex en 286 duikers-spec op 27 januari, beide langs paal 9. Ook op andere
plekken langs het Noordzeestrand werden op 15 januari hoge aantallen gemeld. Tijdens de voorjaarstrek
werden geen hoge aantallen geteld. De laatste waarneming van het voorjaar werd gedaan op 17 mei bij paal
9, waar ook op 10 juli 1 ex werd gezien. De eerste najaarswaarneming betrof 1 ad ex ter plaatse bij paal
12 op 29 augustus. Op 3 september vlogen 4 ex >zw langs Westerslag, waarna regelmatig lage aantallen
werden waargenomen langs de Noordzeekust. Eind september en in de eerste helft van oktober werden hogere
aantallen gezien met als beste dagen 23 september en 13 oktober met resp 22 ex en 26 duikers-spec en 71
ex en 56 duikers-spec >z langs paal 9. Op 21 november werden daar in 1 uur tijd 627 ex en 99 duikers-spec
>z geteld. Onderstaande figuur geeft het doortrekpatroon van deze soort en duikers-spec langs paal 9 weer.
1600

Zomertaling Anas querquedula, ad ♂, Krimbos, 7 april 2012 (Jos van den Berg)

Wintertaling Anas crecca, ad ♂, polder Het Noorden, 1 februari 2012 (René Pop)
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Parelduiker Gavia arctica Het 1w ex dat sinds 24 december 2011 aanwezig was in de haven van Oudeschild
werd daar op 1 februari voor het laatst waargenomen. Bij paal 9 werden in januari 3 langsvliegende ex
waargenomen en in februari 1 ex. De aantallen namen vanaf begin maart toe met bij paal 9 een maandtotaal
van 18 ex en in april 39 met als max 7 ex op 7 en 8 april. In mei werden bij paal 9 in totaal 16 ex geteld,
voornamelijk ad zk ex. Op 2 mei vlogen langs Westerslag 17 ad zk ex >no. De laatste waarneming van het

14

15

in deze periode 351 ex geteld. Tijdens de broedtijd werden geen grote concentraties Kluten gezien en zoals
gebruikelijk trokken de lokale broedvogels na de broedtijd weg. In oktober namen de aantallen weer toe tot
een max van 500 ex op 28 oktober op de Bol. In november en december waren hooguit 100-200 ex aanwezig
op het eiland.
Kleine Plevier Charadrius dubius Broedgegevens: in de Muy, waar het afgeplagde terrein steeds meer begroeid
raakte, broedden 7 paren tegen 12 in 2011. Bij de Korverskooi broedden 2 paren, eveneens op afgeplagd
duinweiland. Elders werd de soort niet meer vastgesteld, zodat het totaal op 9 kwam, tegen 19 in 2011.
De eerste 2 ex werden op 28 maart gezien in Utopia en Waal en Burg. In de weken erna werd de soort in lage
aantallen waargenomen, vooral in de Nederlanden, de Muy, Dijkmanshuizen, Waal en Burg en Utopia. Na de
broedtijd waren op verschillende plaatsen solitaire vogels of kleine groepjes aanwezig met als max 12 ex in
Utopia op 7 juli. De laatste waarneming was op 29 oktober, 1 ex in Utopia.
Bontbekplevier Charadrius hiaticula ssp
Bontbekplevier C h hiaticula Broedgegevens: in totaal broedden 22 paren waarvan 10 in de Slufter en 12
langs waddenkust. Dit aantal is weer lager dan vorig jaar toen 23 paren werden geteld.
De hoogwatertellingen leverden de volgende totalen op:
14 jan
0

25 feb
29

12 mei
174

12 sep
125

20 okt
50

17 nov
19

De incidentele waarnemingen laten een beeld zien van doorgaans lage aantallen t/m half mei met hooguit
enkele tientallen op het eiland aanwezige ex. Tijdens de vorstperiode van 29 januari t/m 12 februari, waarbij
de temperatuur in De Kooy bij Den Helder op 4 februari daalde naar -17,6°C, werden max 3 ex geteld. Een
doortrekpiek rond half maart werd dit jaar niet opgemerkt. Van augustus t/m oktober werden op locaties als
de Hors, Utopia en de Mokbaai regelmatig groepen van 50-150 ex waargenomen en in de tweede helft van
augustus liepen de aantallen op de Hors en in de Mokbaai op tot 420-1.000 ex. Eind september was deze
doortrekpiek, waarin ook vogels van noordelijk broedende ondersoorten vertegenwoordigd zullen zijn, voorbij.
Na half oktober werden geen grotere groepen meer waargenomen.
Toendrabontbekplevier C h tundrae en C h psammodroma Deze ondersoorten trokken door in mei en
begin juni. In het najaar mengden deze ondersoorten zich van eind juli t/m september met Bontbekplevieren
van de ondersoort C h hiaticula om vervolgens weg te trekken naar hun Afrikaanse overwinteringsgebieden.
Waarschijnlijk behoorden de 100 ex op 19 mei en de 55 ex op 23 mei in Utopia tot één van deze ondersoorten.
Strandplevier Charadrius alexandrinus Broedgegevens: er werd dit jaar geen enkel broedsel vastgesteld.
In totaal werden slechts 13 waarnemingen ontvangen, vrijwel alle afkomstig van de Hors, de Mokbaai, de
Petten. In alle gevallen ging het om 1-2 ex per waarneming. De eerste was op 8 april op de Hors en de laatste
op 10 september in Utopia.
Morinelplevier Charadrius morinellus Na 1 ad ♀ op 20-22 april bij hoeve Bern in polder Eierland, verbleven van
27 april t/m 22 mei weer groepjes in deze polder met als max 31 ex op 13 mei. In de dagen ervoor en erna
werden geregeld 10-22 ex waargenomen. De eerste 2 ex van het najaar vlogen op 18 augustus over de Tuintjes
en de Slufter. Op 29 augustus vlogen 3 ex op van het vliegveld welke later in de Slufter werden gezien. Op
13-14 en 20 oktober verbleef 1 juv langs de Hoofdweg in polder Eierland.
Amerikaanse Goudplevier Pluvialis dominica Op 20 juni verbleef 1 ad zk ex tussen de Zilverplevieren Pluvialis
squatarola in de Slufter. Dit betrof het achtste geval voor Texel.
Aziatische Goudplevier Pluvialis fulva Zeker 4 verschillende Aziatische Goudplevieren werden waargenomen.
Het eerste ex, in ad zk, verbleef op 8 en 10 juli bij hoeve Bern in polder Eierland. Op 10 juli werd daar mogelijk
ook een tweede ex gezien. Op 21 juli werden 2 ex waargenomen in de Slufter, waaronder in ieder geval de
eerste vogel van Bern. Op 22-23 juli werd hier nog maar 1 ex waargenomen. Van 31 juli t/m 1 augustus verbleef
1 ruiend ad ex in Waal en Burg. Op grond van de vrij vergevorderde rui betrof het hier een derde individu. Op
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1 augustus werd hier tevens een ex in volledig zomerkleed waargenomen en gefotografeerd, waarmee het
vierde ex aannemelijk werd gemaakt. In alle voorgaande jaren werden 6 gevallen aanvaard voor Texel.
Goudplevier Pluvialis apricaria Goudplevieren waren,
met uitzondering van de vorstperiode in de eerste
helft van februari en een korte periode in juni,
het gehele jaar op Texel aanwezig. De aantallen
varieerden sterk in de loop van het jaar. Werden
begin januari nog grote groepen geteld, zoals 1.500
ex op Zeeburg op 1 januari en 1.250 ex in Waal en
Burg op 5 januari, tijdens de vorstperiode in februari
werd maar 1 ex waargenomen. Het eerste groepje
van na de vorstperiode werd gezien op 18 februari,
8 ex in Waal en Burg. De hoogwatertelling van een
week later leverde al weer 372 ex op. Op 23 maart
werden 2.000 ex geteld in polder Eierland, waarna
de aantallen weer snel afnamen. Begin augustus
arriveerden de eerste najaarsgasten en al snel namen
de aantallen sterk toe, zie onderstaande figuur. De
in oktober en november aanwezige aantallen waren
echter duidelijk lager dan in de jaren 1995-2005,
toen 8.000-12.000 Goudplevieren op het eiland
aanwezig waren. Uit de figuur blijkt dat in 2012
ook de aanwezigheid in januari-april en novemberdecember achterbleef bij de aantallen in die jaren
(Smit 2006). Nevenstaande kaart laat de verspreiding
van de Goudplevier op Texel in 2012 zien.
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23 februari, 6 ex in de Muy. Op 12 oktober werden 50 ex waargenomen in de Robbenjager, een mooi aantal en
zeker een aanwijzing van sterke doortrek.
Spreeuw Sturnus vulgaris Broedgegevens: broedend.
In het voorjaar werden geen aantallen boven de 100 ex gemeld. Slaaptrek werd vooral opgemerkt rond Den
Hoorn met c 10.000 ex op 12 augustus en 7.500 ex op 20 oktober. Najaarstrek werd oa vastgesteld op 14
november met 1.000 ex >z over het Wagejot. De jaarlijkse PTT-tellingen, waarbij op 20 vaste punten gedurende
5 minuten alle aanwezige vogels geteld worden, laten in onderstaande figuur een afname zien van c 50% in de
periode 1988-2008. Dit percentage komt overeen met de landelijke afname volgens SOVON.
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Bosrietzanger Acrocephalus palustris, ad,
polder Waal en Burg, 28 juni 2012 (Jos Korenromp)

Boomklever Sitta europaea, ad, vakantiepark
de Toes, 23 maart 2012 (Hans Houtman)

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus Broedgegevens: broedend.
De eerste voorjaarswaarneming was op 6 april, 1 zingend ex bij het westelijke Horsmeertje. Ook in de
daaropvolgende dagen werd hier 1 ex gehoord. Vanaf 14 april werd de soort op meer plaatsen opgemerkt. In
de eerste decade van september werden in totaal 5 ex waargenomen, waarna op 17 september 1 ex werd gezien
in de Muy en op 21 september 1 ex in polder Wassenaar.
Pestvogel Bombycilla garrulus In de eerste 3 maanden werden bescheiden aantallen gemeld, vooral in
Oosterend en Den Burg. De grootste groep bevond zich in het westen van Den Burg en telde op 22 januari 24
ex. De laatste 2 ex werden hier op 30 maart gezien. Het eerste ex van het najaar vloog op 22 oktober over
de Muy. Het max bedroeg 25 ex op Spang op 6 november. In Den Burg werden in november en december met
regelmaat groepjes gezien met als max 21 ex op 11 november.
Boomklever Sitta europaea Op 23 maart werd een Boomklever gefotografeerd in bungalowpark de Toes in
Oosterend. Dit was de eerste goed gedocumenteerde waarneming voor Texel.
Boomkruiper Certhia brachydactyla Broedgegevens: er is geen volledig aantal uit de Staatsbossen bekend,
maar 70% van het gebied leverde 23 territoria op. Buiten de Staatsbossen was net als in 2011 een territorium
aanwezig in de Korverskooi. In De Cocksdorp werd voor het eerst een territorium vastgesteld.
De soort werd in het eerste halfjaar vrijwel alleen in de Staatsbossen gezien. Op 27 juli werd een rondzwervend
ex gezien in de Ruige Hoek. In het najaar werden regelmatig trekkers waargenomen buiten de Staatsbossen met
als max 10 ex op camping Loodsmansduin op 13 oktober.
Winterkoning Troglodytes troglodytes Broedgegevens: broedend.
Van deze soort werden uit alle maanden waarnemingen ontvangen, maar de genoteerde aantallen waren
doorgaans laag en zeker geen reflectie van de werkelijk aanwezige aantallen. De eerste zang werd gehoord op
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Roze Spreeuw Pastor roseus Een ad ex werd op 26 juni bij Ottersaat gezien. Juv ex werden gezien op 30
september >w over de Robbenjager, op 12-13 oktober bij de Mokbaai en op 27 oktober >z over de Kuil.
Beflijster Turdus torquatus De eerste voorjaarswaarnemingen waren op 7 april, 2 ex bij het oostelijke
Horsmeertje en 1 ex in de Bollekamer. Op 10 april vlogen er al 8 ex >w over de Bollekamer. De meeste
Beflijsters werden gezien in de laatste decade van april met als max 30 ex in het Krimbos en 14 ex in de
Sluftervallei op 25 april. In mei lagen de aantallen iets lager met max van 9 ex op de Krim op 4 mei en 8 ex in
de Muy op 5 mei. De laatste voorjaarswaarneming betrof 1 ex >n over de Krim op 25 mei. De eerste ex van het
najaar werden op 22 september gezien op de Hoge Berg en in het Krimbos. De soort werd daarna t/m oktober
vrijwel dagelijks in lage aantallen waargenomen. Op 14 oktober werden 6 ex gezien in de Robbenjager. De
laatste waarnemingen betroffen 1 ex in de Robbenjager op 3 november, 2 ad ♂bij het oostelijke Horsmeertje
op 5 november en 1 ex in de Westergeest op 22 november.
Merel Turdus merula Broedgegevens: broedend.
Er werd geen duidelijke voorjaarstrek vastgesteld. In het najaar werden op 6 oktober in de Ruige Hoek 10
ex gezien die ongetwijfeld doortrekkers waren. Vervolgens steeg het aantal tot bijv 150 ex in bungalowpark
Slufterhoek en 100 ex in de Muy op 17 oktober. De meeste ex trokken eind oktober en begin november door.
Op 28 oktober vlogen in enkele uren tenminste 1.000 ex >zw over de Hors. Begin november werden op diverse
plaatsen meer dan 200 foeragerende Merels bijeen gezien. Na 15 november namen de aantallen snel af. De
ringvangsten in de Korverskooi gaven een soortgelijk beeld met in oktober per decade 16, 133 en 535 ex en
in november 184, 147 en 59 ex. De eerste dag met een wat hoger aantal was 13 oktober met 20 gevangen
ex. Ook in de Korverskooi ging 28 oktober niet onopgemerkt voorbij en werden tot 12 uur 194 ex gevangen.
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grote groepen pleisterende Kepen gezien, bijv 150 ex langs de Californiëweg op 14 oktober en 100 ex in de
Grie op 3 november.
Europese Kanarie Serinus serinus Van de 6 waarnemingen kwamen er twee uit het voorjaar: op 1 mei vloog
1 ex >no over de vuurtoren en op 27 mei verbleef 1 ♀ kortstondig in de Robbenjager. Het ex op 25 juli langs
de Veenselangweg betrof de eerste juliwaarneming ooit. In het najaar volgden waarnemingen bij paal 9 op 10
oktober en in de Robbenjager op 19 oktober en 11 november.
Groenling Chloris chloris Broedgegevens: broedend.
De grootste groepen in het eerste halfjaar waren die van 40 ex in Midden-Eierland op 1 januari en eveneens 40
ex op een slaapplaats op de Krim op 26 april. In het najaar lagen de aantallen hoger met oa 100 ex in de Prins
Hendrikpolder op 30 augustus en 200 ex in polder Eierland op 13 oktober. Zichtbare trek werd opgemerkt op 6
oktober met 9 ex >zw over de Tuintjes en op 13 oktober met 4 ex >z over de Slufterweg.
Putter Carduelis carduelis Broedgegevens: broedend.
Op 1 januari werden op een slaapplaats in het Krimbos 50 ex geteld en op 26 maart 30 ex in de Ruige Hoek.
De grootste groepen in het najaar waren die van 60 ex in Den Hoorn op 23 september, 100 ex in Utopia op
1 oktober en 44 ex in Waal en Burg op 8 november. Zichtbare trek werd vastgesteld op 13 en 25 oktober met
resp 2 ex >zw over de Robbenjager en 7 ex >zw over de Muy.
Sijs Spinus spinus Broedgegevens: in de Staatsbossen werd 1 territorium vastgesteld.
In de Staatsbossen werden in het eerste halfjaar regelmatig kleine groepjes gemeld met als grootste die van
45 ex langs de Fonteinsweg op 9 februari. In mei en juni werden regelmatig 1-3 ex gezien op de noordkop.
De hoogste aantallen in het najaar betroffen 50 ex in de Robbenjager op 9 november en 40 ex in de Geul op
29 december.
Kneu Linaria cannabina Broedgegevens: in de duinreservaten in werden in totaal 195 paren geteld, wat minder
is dan de 215 paren in 2011, maar meer dan de 170 in 2010.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk waren in het eerste halfjaar de grootste groepen aanwezig in het Hoornder
Nieuwland met op 14 januari 60 ex en op 10 april 80 ex. Voorjaarstrek werd gemeld op 9 april met 6 ex >n over
polder De Eendracht en op 30 april met 44 ex >no over de Tuintjes. Bescheiden najaarstrek werd opgemerkt op
4 oktober met 4 ex >z over Utopia en op 13 oktober met 6 ex >z over de Bertusnol. Wel werden in het najaar
flinke groepen ter plaatse gezien, vooral in Polder Eierland. Op 6 september bevonden zich 500 ex langs het
westelijke deel van de Slufterweg en op 14 oktober werd een grote groep vinken Fringillidae en leeuweriken
Alaudidae gezien op een stoppelakker langs het oostelijke deel van de Slufterweg met daarin zeker 500 Kneuen.
Frater Linaria flavirostris De enige melding in het eerste halfjaar betrof 20 ex in de Slufter op 15 januari.
Overtrekkende groepjes werden opgemerkt op 30 september, 15 ex >zo over de Robbenjager, en op 14 oktober,
14 ex >z over de Krassekeet. In het najaar waren de hoogste aantallen 35 ex in de Slufter op 26 oktober en 55
ex in polder De Eendracht op 12 november.
Kleine Barmsijs Acanthis cabaret Broedgegevens: net als vorig jaar werden geen broedgevallen of territoria
vastgesteld.
In het eerste halfjaar werd alleen op 13 januari 1 ex gemeld in het Krimbos. Voorjaarstrek van barmsijzen
werd gemeld bij de Tuintjes met 3 ex >no op 30 april, 3 ex >no op 18 mei en 2 ex > no op 27 mei. Op 2 juni
vloog nog 1 ex >no over de Robbenjager. Dit zullen waarschijnlijk Kleine Barmsijzen zijn geweest. Opmerkelijke
najaarswaarnemingen betroffen de vangst van 7 ex in de Korverskooi op 7 oktober en 22 ex ter plaatse in de
Muy op 13 oktober. Op 30 oktober vlogen 20 barmsijzen-spec over de Tuintjes.
Grote Barmsijs Acanthis flammea Op 1 januari was 1 ex ter plaatse bij paal 17 en op 18 mei werd een laat ex
gezien in de Robbenjager. Na 6 ex op de noordkop in oktober werden op 10 november 7 ex gezien in polder De
Eendracht en op 12 november 15 ex in Den Burg.

Kruisbek Loxia curvirostra Broedgegevens: er werden geen aanwijzingen voor nestelen en broeden verkregen.
Dit jaar werden weinig Kruisbekken gemeld en de grootste pleisterende groep telde slechts 12 ex, op 30
september in de Staatsbossen. Overvliegende groepjes betroffen 13 ex >z over de Rozendijk op 13 juni en 10
ex >nw over de Krim op 28 september. De waarneming van 1 ex >zo over de Sluftervallei op 20 oktober was
de laatste van dit jaar.
Roodmus Carpodacus erythrinus Broedgegevens: vanaf 25 mei verbleef een ad ♂ langdurig aan de westrand
van de Krim en daar werd ook regelmatig een ♀ gezien. Een broedgeval kon niet worden bewezen, maar is een
mogelijkheid.
Op 19 mei werd 1 zingende 2kj ♂ waargenomen in de Robbenjager en op 21 mei in de Tuintjes. Op 22 mei werd
een zingende ad ♂ waargenomen in de Kelderhuispolder. Op 26-28 mei werden 4-5 ex gezien op de noordkop.
De laatste waarneming van het voorjaar betrof het ♂ van de Krim op 21 juli. Op 18 september werd een 1kj ex
gevangen in de Korverskooi.
Goudvink Pyrrhula pyrrhula Broedgegevens: in de Staatsbossen werden, na de melding van 1 ex op 20 juni
langs de Bosrandweg, op 25 juni twee pas uitgevlogen, bedelende jongen gezien langs de Ploegelanderweg,
waarbij ook een roepende oudervogel werd gehoord. Er was slechts één eerdere melding van een waarschijnlijk
broedgeval: in 1965 ten zuiden van De Koog (Dijksen, 1996). Omdat het ♂ niet werd gezien kon geen zekerheid
worden verkregen over de ondersoort, maar Noordse Goudvink is in Nederland nog nooit broedend vastgesteld.
Noordse Goudvink Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Het najaar leverde twee meldingen in de Staatsbossen op:
1 ♂ op 13 oktober en 1 ex op 22 december. Op 27 oktober werd 1 ♂ gevangen en geringd in de Korverskooi. Op
Texel zijn gevangen of dood gevonden ex zonder uitzonderingen Noordse Goudvinken gebleken.
Appelvink Coccothraustes coccothraustes Broedgegevens: er werd geen zekerheid over een broedgeval
verkregen, maar de waarneming van 1 ex op 20 juni en de vondst van plukresten bij het nest van een Sperwer
Accipiter nisus op 25 juni in de Staatsbossen zouden
in ieder geval op een territorium kunnen wijzen.
Sneeuwgors
In 2010 was er in de Staatsbossen sprake van een
broedgeval.
Op 23 maart werd 1 ex gezien in het Krimbos. Op 23
september werd het eerste ex van het najaar gezien
in de Robbenjager. In oktober werden verspreid
over het eiland 17 ex gezien met op 13 oktober
overvliegende ex >zw over camping Kogerstrand, de
Kreeftepolder en het NIOZ.
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis Op 14 januari
zaten 22 ex bij paal 8, op 2 februari 15 ex in de
Slufter en op 21 maart werd het laatste ex van het
eerste halfjaar gezien in Utopia. In het najaar werd
het eerste ex op 23 september gezien op de Hors.
Daarna werden regelmatig groepjes gezien, vooral op
de noordelijke helft van het eiland met als max 30
ex in de Slufter op 30 november. Nevenstaande kaart
laat de verspreiding van de Sneeuwgors op Texel in
2012 zien.
IJsgors Calcarius lapponicus De grootste groep van
het jaar was die van 20 ex op 19 februari langs het
westelijke deel van de Oorsprongweg. Zichtbare trek
werd opgemerkt op 22 maart, 1 ex > no over de
Tuintjes, en op 9 april, 1 ex >n over Zeeburg, wat

Waarnemingslocaties
1 - 5 ex.
5 - 10 ex.
10 - 15 ex.
15 - 25 ex.
25 - 30 ex.
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Geachte lezer,
Deze editie van het Ornithologisch Jaarverslag is nog in gedrukte vorm te
verkrijgen bij onze penningmeester.
Haar emailadres is: penningmeester@vwgtexel.nl

Alvast bedankt voor uw interesse,
Werkgroep Ornithologisch Jaarverslag

