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Er werden buiten deze tellingen 201 waarnemingen doorgegeven. De gemelde aantallen lagen in vrijwel alle
gevallen beduidend onder de totalen van de integrale tellingen. Alleen de waarneming van 1.500 ex op 19
maart in Waal en Burg viel hoger uit dan de integrale telling in die maand. Na deze datum waren de Kolganzen
snel vertrokken, want er werden nog slechts enkelingen waargenomen. Er hebben zeker 4 ex overzomerd. Op
30 september arriveerde een groepje van 14 ex in de Oosterkolk en in oktober liepen de aantallen verder op.
In Waal en Burg werden de grootste groepen gezien. Het gemiddelde aantal op Texel pleisterende Kolganzen
was de laatste jaren redelijk stabiel, maar in 2011 pleisterden gemiddeld 41% meer Kolganzen op Texel dan in
2010.
Brandgans Branta leucopsis Broedgegevens: 57 paren broedden in Dijkmanshuizen, de enige broedplaats van
deze soort op Texel. In 2010 waren dit er 58.
Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de volgende aantallen geteld:
21 jan
508

september weer 6 en in oktober 2 en 3 ex. Vanaf 6 november werd de soort weer regelmatig gezien met als max
32 ex in de Prins Hendrikpolder op 26 november en 60 ex in polder Eierland op 2 december.
Grauwe Gans Anser anser Broedgegevens: in de duingebieden werden 1.061 paren vastgesteld tegenover 876
in 2010. Uit het cultuurland en de overige reservaten zijn onvoldoende gegevens binnen gekomen om een goed
overzicht te krijgen.
Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de volgende aantallen geteld:
20 feb
7.511

20 mrt
3.033

7 mei
3.674

17 jul
5.397

21 aug
7.041

17 sep
7.046

16 okt
9.190

12 nov
12.580

17 dec
10.373

Het max aantal Grauwe Ganzen werd zoals gebruikelijk in november vastgesteld en lag 5% hoger dan in 2010.
In de overige maanden waren de getelde aantallen vergelijkbaar met die uit 2010. Alleen in februari en
december werden hogere aantallen geteld dan in 2010 toen resp 4.870 en 3.185 ex werden geregistreerd. De
soort neemt dus nog steeds licht toe, maar de groei lijkt af te zwakken. Buiten deze integrale tellingen werd
de soort het hele jaar waargenomen en de grootste gemelde concentratie was een groep van 4.500 ex bij
Zevenhuizen op 2 januari. Soepganzen werden tijdens tellingen vaak apart geteld en het aantal varieerde van
58 ex in maart tot 208 ex in november.
Kolgans Anser albifrons Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de volgende
aantallen geteld:
21 jan
4.342

6

20 feb
4.978

20 mrt
1.279

16 okt
1.389

12 nov
4.520

20 mrt
230

7 mei
99

17 jul
155

21 aug
162

17 sep
109

16 okt
153

12 nov
820

17 dec
1.646

Buiten deze tellingen werden 213 waarnemingen ontvangen waarbij regelmatig hogere aantallen werden
geconstateerd dan tijdens de integrale tellingen. Zo werden op 15 januari 700 ex geteld langs de Schorrenweg
en op 28 januari 800 bij Ottersaat. Op 2 maart bevonden zich nog 600 Brandganzen in Zeeburg. Op 22 april
trokken groepen van 100 en 150 ex >no over de Horspolder. De meeste waarnemingen in de periode april t/m
oktober werden gedaan in Dijkmanshuizen eo en betroffen lokale broedvogels. In november namen de aantallen
weer toe met max 1.500 ex op Dorpzicht op 22 november. Op 26 december werd daar zelfs een max van 2.200
ex geteld. Op basis van de integrale tellingen van januari t/m maart en oktober t/m december blijken er in
2011 gemiddeld 23% meer Brandganzen op Texel te hebben gepleisterd dan in 2010.

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus, De Cocksdorp, 6 december 2011 (René Pop)

21 jan
8.777

20 feb
590

17 dec
7.868

Witbuikrotgans Branta hrota Er werden 316 waarnemingen doorgegeven, waarvan 280 in het eerste halfjaar.
In januari was er een voor Texel hoog aantal aanwezig met als max 76 ex bij Ottersaat op 15 januari. De meeste
van deze vogels waren na 24 januari weer weggetrokken. In februari waren max 9 ex aanwezig, in maart 8, in
april 4 en in mei 3. De laatste waarnemingen vielen op 22 mei, 1 ex bij Ottersaat en 2 ex in polder Het
Noorden. In het najaar werd het eerste ex op 12 oktober bij Oost gemeld. In oktober en november werden nooit
meer dan 2 ex bijeen gezien. In december werd de soort regelmatig waargenomen met als max 7 ex langs de
Oorsprongweg op 17 december.
Rotgans Branta bernicla Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de volgende
aantallen geteld:
21 jan
3.211

20 feb
4.430

20 mrt
4.368

10 apr
7.828

7 mei
5.376

17 sep
34

16 okt
3.687

12 nov
3.717

17 dec
4.322

Op basis van deze maandelijkse tellingen lagen de aantallen in 2011 gemiddeld 58% hoger dan in 2010. Buiten
deze totaaltellingen kwamen er nog 888 waarnemingen binnen. Het groepje van 18 ex in de Mokbaai op 30
mei was de laatste melding van meer dan 10 ex in het eerste halfjaar. Er hebben c 9 ex overzomerd. Op 16
september werden de eerste langstrekkende Rotganzen van het najaar gemeld, 6 ex >zw langs Westerslag. In
de laatste week van september kwamen meer Rotganzen aan met als max 200 ex op het wad bij de Bol op 30
september. In oktober nam het aantal verder toe. De Rotganzen bleken zeer succesvol gebroed te hebben
getuige een percentage van 33% eerstejaarsvogels (op 5.513 bekeken ex in oktober en november). Dit is hoger
dan de schatting van de jaarlijkse sterfte van c 15%, zodat de totale populatie toegenomen zal zijn. In de
maanden maart t/m mei werd wederom de begrazingsdruk door Rotganzen in Zeeburg gemeten door wekelijks
de keuteldichtheid te tellen op 52 vaste plots. Op grond van deze metingen kan berekend worden dat dit
voorjaar gemiddeld 2.081 Rotganzen permanent gebruik hebben gemaakt van Zeeburg. Dat is bijna tweemaal
zoveel als in 2010, maar vergelijkbaar met de jaren 2006–2008.
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Kraanvogel Grus grus De ad Kraanvogel die vanaf 13 december 2010 in polder Het Noorden eo verbleef, werd
daar t/m 10 februari gezien. Op 8 maart werd 1 ex gemeld bij vakantiepark Sluftervallei. Op 10 maart werden
2 ex gezien op de Bol waarna dit duo t/m 16 maart op verschillende andere plaatsen werd waargenomen. Op
17 maart bevond zich 1 ex langs de Oorsprongweg. Op 25 april werden 3 ex gezien boven Den Burg, Waal en
Burg, polder Eierland en de Slufter en het enige ex van het najaar vloog op 2 augustus over de Muy.
Scholekster Haematopus ostralegus Broedgegevens: 2011 was een slecht jaar voor weidevogels en de
Scholekster was geen uitzondering. Het aantal broedparen lag in het cultuurland lager dan in 2010, maar door
het extreem droge voorjaar kwamen veel paren niet tot broeden en verlieten andere paren hun broedsels. Dat
de slaapplaats in Waal en Burg slecht bezet was bleek een veeg teken:
telling
half maart
eind maart
begin april
half april

2008
296
262
290
52

2009
280
305
260
112

2010
195
318
286
149

2011
135
175
155
145

Op enkele proefpercelen met schapen met een totale oppervlakte van 130 ha verspreid over Texel werden 56
nesten gevonden. Slechts 15 paar kregen jongen, waarvan er 18 vliegvlug werden, een broedsucces van 0,3
jong per broedpaar. In het duingebied broedden 172 paren wat vrijwel gelijk is aan de 171 resp 180 paren in
2009 en 2010. De stand in het duingebied is dus stabiel.
Tijdens de hoogwatertelling op 22 januari werd het hoogste aantal van het jaar geteld: 5.610 ex. Vanaf juni
werden groepjes in de Slufter en langs de Waddenkust waargenomen, wat vooral vogels met mislukte broedsels
zullen zijn geweest. Op 17 juli werden al 1.500 ex geteld in Zeeburg. Het najaarsmax bedroeg 3.000 ex op de
Volharding op 21 september.
Kluut Recurvirostra avosetta Broedgegevens: het totaal bedroeg 229 paren, zonder de broedgegevens van de
Bol, Waal en Burg en de Schorren. In het nieuwe natuurgebied Utopia broedden 73 paren.
Evenals in voorgaande jaren waren in alle maanden Kluten aanwezig op Texel. Tijdens de hoogwatertellingen
werden de volgende aantallen vastgesteld:
22 jan
2

7 mei
396

17 sep
83

12 nov
311

Hoewel er in de eerste helft van januari Kluten werden waargenomen, bijv 16 ex in de Mokbaai op 2 januari,
waren de aantallen duidelijk lager dan in vorige jaren. Dit is ongetwijfeld een effect van de koudeperiode in
december 2010. Pas vanaf eind februari nemen de aantallen toe met op 25 februari 60 ex in de Mokbaai en 22
ex in het Wagejot. Een optelling van de aantallen die eind maart op de Schorren, in Dijkmanshuizen, Ottersaat,
Zandkes, het Wagejot, de Petten en de Mokbaai aanwezig waren komt uit op een totaal van 376 ex. Dat is
aanzienlijk hoger dan het gemiddelde aantal dat doorgaans in maart en april tijdens hoogwatertellingen wordt
vastgesteld (Smit 2008). Uit onderstaand figuur blijkt dat de aantallen, en vooral ook het aantal waarnemingen,
in april verder toenemen. Het totaal op 20 april kwam uit op 351 ex, waarvan 200 ex in het Wagejot. Tijdens
de broedtijd werden zelden grote concentraties gezien en direct na de broedtijd trokken de lokale broedvogels
weg naar ruigebieden elders in de Waddenzee of verder zuidwaarts. De incidentele waarnemingen en het aantal
van de hoogwatertelling op 17 september laten zien dat er in augustus en september hooguit enkele tientallen
Kluten op het eiland aanwezig waren. Daarna namen de aantallen weer toe en in veel sterkere mate dan in
voorafgaande jaren. Uitschieters waren 310 ex op 26 oktober en 300 ex op 3 november, beide in het Wagejot.
Deze piek in oktober komt ook duidelijk tot uiting in de figuur op de volgende pagina. Uit een vergelijking van
het aantal waargenomen ex en het aantal waarnemingen is af te lezen dat de aantallen per waarneming in de
herfst groter zijn dan in het voorjaar. Na half november daalden de aantallen, maar op 26 november werden
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toch nog 128 ex geteld in het Wagejot. Daarna waren er op verschillende plaatsen nog Kluten aanwezig, maar
nergens meer dan 50 ex.
Griel Burhinus oedicnemus Op 23 april verbleef 1 ex langs de Zwinweg in polder Het Noorden.
Kleine Plevier Charadrius dubius Broedgegevens: op afgeplagd terrein in de Muy broedden 12 paren en bij de
Korverskooi nog 1. Het nieuwe natuurgebied Utopia herbergde 6 paren, waardoor het totaal op 19 paren komt.
Nog nooit broedden zoveel paar Kleine Plevieren op Texel.
De eerste waarneming betrof 1 ex in Waal en Burg op 26 maart. In de weken erna werd de soort oa in Akiab,
de Nederlanden, de Muy, de Slufter, Dijkmanshuizen en Utopia gezien. Hierbij ging het steeds om lage aantallen
met als max 10 ex in de Nederlanden op 8 mei. Ook in juli en augustus waren op veel plaatsen lage aantallen
aanwezig met uitschieters van 10-13 ex in Waal en Burg en Nieuw Buitenheim. Dat zullen vooral lokale
broedvogels en hun jongen zijn geweest. De laatste waarneming dateert van 1 oktober, 1 ex in Utopia.
Bontbekplevier Charadrius hiaticula ssp
Bontbekplevier C h hiaticula Broedgegevens: op het Noordzeestrand en in de Slufter broedden 10 paren en
in natuurgebieden langs de Waddenkust 13. Gegevens van de Bol, de Schorren en de Volharding ontbreken
waardoor er geen betrouwbaar totaal te geven is.
De hoogwatertellingen leverden de volgende totalen op:
22 jan
17

7 mei
99

17 sep
428

12 nov
24

De incidentele waarnemingen gaven doorgaans lage aantallen t/m half mei. In deze tijd van het jaar waren
hooguit enkele tientallen ex op het eiland aanwezig met in maart wat grotere groepen in de Slufter, op de Hors
en in de Mokbaai. In augustus en september werden op verschillende plaatsen veel hogere aantallen
vastgesteld, waarbij op de Hors, in Utopia en in de Mokbaai de aantallen op konden lopen tot 250 ex. Op
11 september werden in Utopia zelfs 500 ex geteld.
Toendrabontbekplevier C h tundrae en C h psammodroma Deze ondersoorten trekken door in mei en begin
juni en van eind juli t/m september. Waarschijnlijk behoorden de 100 ex op 22 mei en 60 ex op 6 juni in Utopia
tot één van deze ondersoorten.
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Strandplevier Charadrius alexandrinus Broedgegevens: er werd voor het eerst sinds 1998 geen broedgeval
vastgesteld.
Op 30 april werd het eerste ex waargenomen in de Slufter. Daarna volgden slechts 9 waarnemingen op de Hors,
in de Mokbaai, op de Schorren, op de Volharding en in Utopia. In alle gevallen ging het om 1-2 ex. De laatste
waarneming dateert van 9 augustus, 1 ex in Utopia.
Kaspische Plevier Charadrius asiaticus Na de eerste waarneming van deze soort voor Texel en Nederland op
17-20 oktober 2009 langs de Watermolenweg werd op 26-28 april wederom een Kaspische Plevier op Texel
waargenomen, ditmaal een ad ♂ in de Nederlanden.
Morinelplevier Charadrius morinellus Op 19 en 23 april vlogen resp 1 en 2 ad >no over de Tuintjes. Op 29 april
verbleven 4 ex bij Midden-Eierland. Vanaf 3 mei bevond zich een groep langs de Slufterweg in polder Eierland
welke uitgroeide tot max 16 ex op 10 mei met als laatste waarneming 7 ex op 14 mei. Op 9-10 mei werden tot
3 ex geteld in de Prins Hendrikpolder. In het najaar werden in totaal 7 overvliegende ex gemeld. Een ad was
ter plaatse in de Prins Hendrikpolder op 23 augustus, 1 1w in Utopia op 1 oktober, 1 1w ex in polder Eierland
op 5 oktober en 1 1w bij Den Hoorn op 27-28 oktober.
Goudplevier Pluvialis apricaria Goudplevieren waren vrijwel het gehele jaar op Texel aanwezig, maar de
aantallen varieerden sterk in de loop van het jaar. De 4 hoogwatertellingen die dit jaar werden gehouden laten
deze verschillen duidelijk zien en zijn tegelijk de beste indicator voor het totale op Texel aanwezige aantal:
22 jan
255

7 mei
243

17 sep
2.555

12 nov
7.381

De aantallen tijdens de hoogwatertelling van januari waren als gevolg van de voorafgaande koudeperiode erg
laag. De lage aantallen in mei zijn normaal, maar die in september zijn lager dan gebruikelijk. De aantallen in
november zijn gemiddeld te noemen. Uit de incidentele waarnemingen blijkt dat op 2 januari 2.000 ex
aanwezig waren in Utopia, maar deze vogels werden daarna niet meer gezien. Later deze maand waren nergens
meer grote groepen aanwezig. Pas vanaf 1 maart namen de aantallen toe met op 12 maart 1.000 ex in polder
Eierland. Een dergelijk aantal was ook in de weken daarna regelmatig aanwezig. Op 28 maart werden 15.000
ex geteld in polder De Eendracht, maar dit aantal nam snel weer af tot 2.000 op 7 april. De laatste 3 ex van
het voorjaar bevonden zich op 2 juni in Waal en Burg en Dijkmanshuizen en de eerste van het najaar was op
15 juni al weer aanwezig in de Slufter. Op 14 augustus werden de eerste grotere groepen vastgesteld: 1.200 ex
in zowel de Slufter als de Mokbaai. In september werden op verschillende plaatsen groepen tot 2.000 ex gezien
met op 22 oktober 7.000 op de Schorren. Ook in november en december waren, mede door het zachte weer,
nog regelmatig grote groepen aanwezig met als max 6.500 ex in Zeeburg op 5 november.

Kaspische Plevier Charadrius asiaticus, ad ♂, De Nederlanden, 28 april 2011 (René van Rossum)

Zandsuppletie op het Noordzeestrand thv paal 13, 13 november 2011 (Piet Druif)

Zilverplevier Pluvialis squatarola De hoogwatertellingen laten de volgende aantallen zien:
22 jan
433

7 mei
1.277

17 sep
70

12 nov
23

In vergelijking met andere jaren (Smit 2009) waren de aantallen in mei hoog en in september en november erg
laag. Het hoge aantal in mei werd veroorzaakt door een groep van 1.080 ex op de Schorren. Op 14 en 17
augustus werden in de Slufter resp 300 en 500 ex geteld. Op 29 december vlogen 500 ex >zw langs paal 28.
Steppekievit Vanellus gregarius Op 20-21 september verbleef een ad ex op de Hoge Berg. Het betrof een
nieuwe soort voor Texel.

24

25

72

Vogelwerkgroep Texel
Secretariaat
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp
secretaris@vwgtexel.nl

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

