'Wijkunnen meedoen. maar het ligt voor ons Texelaars wa~
excentrisch. Misschien is met hulp van overkantse leden een
tel post met Texelaars te bemannen? Inlichtingen en eventuele
opgave bij Dick Schermer tel. 14239.

SECRETARIAA~

Radio Texel.
Sinds enige tijd zendt Radio TExel uit. Eén van de pr0gramma's,
de Natuur~jzer. wordt gedeeltelijk verzorgd door leden van
de VWG. Zij verzorgen het onderdeel vogels.Hans Witte. Edwin
van Egmond en Giel Witte zijn hierbij betrokken. Zij kunnen
eventueel nog wat hulp gebruiken. Andere onderdelen van de
Natuurwijzer zijn zeebiologie. planten en milieu. Radio Texel
zendt uit op 106.1 MHz. Voor exacte uitzendtijden zie bv.
de Zondagskrant.

Vogelbescherming.
Vogelbus.
Redelijk onverwachts hebben we toch acte de présence kunnen
geven bij de activiteiten rond de vogelbus van Vogelbescherming bij Ecomare. Een drietal redelijk bezette excursies naar
de Dennen. Horsmeertjes en langs de Waddenzeedijk en goede
contacten met Willem Jansen zijn het resultaat geworden.
Jacht.
(Zie kranteknipsel

Huiszwaluwen.
Het gaat steeds slechter met deze zwaluw. In 1989 is hij op
de lijst van bedreigde vogelsoorten toegevoegd. Reden voor
het RIN om een onderzoek naar aantal, verspreiding en nestgelegenheid te beginnen. Op Texel organiseert Giel Witte
deze telling. In Oosterend telt Bram van Dijk de nesten.
Dirk Maas in de Waal en Henk Hin in Oudeschild. Wie nesten
weet of telt kan dit aan Giel doorgeven tel.13895 •

Texelse Courant)

Vogelmanifestatie
Rai.
Op 9 september zal i.v.m. het 90-jarig bestaan van Vogelbescherming een manifestatie in de Rai plaatsvinden met als
motto: "Vogels zijn grenzeloos". De manifestatie heeft een
internationaal karakter. Enkele leden hebben het plan om
daar heen te gaan. Samen reizen is gezellig en goedkoper.
Henk Hin wil dit coördineren. (tel. 15264).
Nationale vogeltrekdag.
Op zondag 8 okt. 1989 organiseert Vogelbescherming
een
nationale vogeltrekdag. Op deze dag zal een lint van waarnemers tellen wat er aan vogeltrek overkomt. Het wordt een
groots mediagebeuren waarin de NOS een belangrijke rol zal
spelen. Hierdoor zal het verschijnsel vogeltfekO onder de
aandacht van de bevolking worden gebracht. Mensen kunnen
geinteresseerd raken in vogeltrek en voor organisaties die
er zich mee bezig houqen. Ook gaat deze dag gepaard met een
actie tegen het lijmen van trekvogels in Spanje.
Het traject loopt van de Pier van Ijmuiden dwars door Nederland tot aan de duitse gr ens , Ook wordt er radar-apparatuur
ingezet. Het is de bedoeling dat de telposten 500 meter van
elkaar komen te liggen.
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Dick Schermer.

Agenda.
Vrijdag 7 juli excursie Horsmeertjes om 19.00 uur o.l.v.
Giel en Hans Witte. Nertrek vanaf het parkeerplaatsje bij
het pad naar de Horsmeertjes. Komt in de Texelse Courant.
Eind Augustus / begin september proberen we een excursie
naar de Razende Bol te organiseren. Wie vervoersmogelijkheden
weet kan dit melden bij Dick Schermer tel. 14239.

O~
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Aan de Vogel werkgroepen
van Noord-Holland.

Een nieuwe soort voor Texel: de Poelruiter.
\

Den Helder,
Geachte

\

20 mei 1989.

vogel vrienden ,
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Zoals u wellicht weet kent de WG DEN Helder sinds een
aantal jaren de zogenaamde "Vogel van het Jaar".
Deze keer viel die eer te beurt aan de Koolmees.
Een ,.••
erkgroep heeft zich op deze vogel gestort en tracht
zich een beeld te vormen van deze vogel. Een en ander zal
moeten uitmonden in een presentatie in november.
Om aan zoveel mogelijk informatie te komen vragen we ook
uw medewerking. Zo zijn er vast mensen die beschikken over
ringgegevens, kennen mensen misschien vreemd~ nestplaatsen,
hebben mensen nestkastprojecten
gedaan, zich bezig
gehouden met broedvogelinventarisaties
of anders tellingen
verricht.
Wij zouden het zéér op prijs stellen als u uw gegevens /
verslagen aan ons af zou willen staan, ook al zijn deze niet
van recente datum. Een fotokopie is meer dan welkom.
U kunt dat doen via uw waarnemingssecretaris
(Adriaan
Dijksen red.) of rechtstreeks aan I.Krol.
Wij willen iedereen bij voorbaat bedanken voor de
medewerking.
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Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep,

(I.Krol)
I.Krol
Hr. W.van Egmondstr.
1785 LK Den Helder
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'Ondanks'het feit dat op Texel al bijna 340 vogelsóorten zijn
waargenomen, bestaat nog steeds de mogelijkheid dit aantal
op te voeren. Dat lukte dus op 17 mei, toen ik rond 9 uur
in Waaienburg (langs 'de Staart') een Poelruiter (Tringa
S~agnatilis) ontwaarde. De Poelruiter is een steltlopersoort die broedt aan steppe-meren en langs rivieren in de
Sovjet Unie en tijdens de voor- en najaarstrek ook af en
toe Nederland aandoet. De laatste 10 jaar is deze soort in
Nederland een bijna jaarlijkse gast.
Qua uiterlijk en gedrag lijkt de Poelruiter op een kruising
tussen de (grotere) Groenpootruiter
en de (kleinere)
Bosruiter. Het is een slank gebouwde vogel, iets kleiner
dan een Tureluur, met zeer lange, groenachtige poten, een
fijne lange rechte snavel en een opvallend licht verenkleed.
De vleugels zijn donker maar als een Groenpoot heeft de
Poelruiter een witte rugwig. In zijn bewegingen is de vogel
elegant of gracieus te noemen. De vogel in Waaienburg was
in zomerkleed, hetgeen te zien was aan de ronde zwarte
stipjes op de borst en de donkere veren met okerkleurige
randen op de rug en schouders.
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Tesselse

De Poelruiter liet zich op de 17e eenvoudig vanaf de weg
bekijken, ook een aantal gewaarschuwde vogelaars smaakten
's avonds nog dit genoegen en ook op de 18e bleek de Poelruiter, in gezelschap van enige Bosruiters, Oeverlopers
en Kemphennen, nog aanwezig.
••
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En dan nog dit, zoals wel vaker voorkomt, ook deze keer
bleek de ene zeldzaamheid een andere aan te trekken want
op 18 mei zat op nog geen'kilometer van de Poelruiter
in
een kaal aardappelakker
een Griel.
Je moet maar geluk hebben ••••
Früs::"Jàn Maas.
Volgens informatie van Adriaan Dijksen bleken er tussen '77
en '85 vijf niet door CDNA beoordeelde waarnemingen van Poelruiters bij hem te zijn binnen gekomen.
(de redaktie)
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Geelkuifkakatoepopulatie

gehalveerd!

Insiders - wat de Texelse
vogelwereld betreft - weten het
natuurlijk wel, outsiders zullen bij het lezen van de bovenstaande titel wellicht vragend de wenkbrauwen optrekken,
maar al meer dan een jaar leven Geelkuifkakatoes
op Texels
grondgebied! Ik heb het niet precies opgeschreven wanneer
de dieren voor de eerste keer op ons eiland zijn gesignaleerd.
In ieder geval waren ze eind maart 1988 al enige tijd aanwezig.
De Geelkuifkakatoe
(Cacatua galerita) leeft o.a. in
Australië in lichtbebost gebied. Omdat het planteneters zijn
kunnen ze soms schade aanrichten op akkers. Kakatoes schijnen
dan ook meedogenloos vervolgd te kunnen worden. Het oorverdovend gekrijs en geschreeuw dat de Texelse dieren geregeld
lieten horen, viel uiteraard heel wat vogelaars op. Moeilijk
te ontdekken waren ze dan ook niet. En'hoewel niet handtam,
gemakkelijk te benaderen. Vaak bleven ze rustig i~ een boom
op een meter of 5 tot 10 zitten en bekeken ze je aandachtig.
De Geelkuifkakatoes
verbleven vooral in het bos, maar,
zwierven.af en toe uit over heel het eiland. Zo werden ze
o.a. bij de Cocksdorp, oostelijk van den Burg en bij den Hoorn
gezien. Bij deze uitstapjes bleken het goede vliegers. Het
meest echter zwierven ze langs de bosranden waar ze vaak de
erven van aangrenzende woningen bezochten. Waarschijnlijk
omdat langs de zuidoostelijke bosrand ook een hotel ligt
bereikte het bericht van het voorkomen van de vogels de
Texelse Courant. De hotelier bood zijn hulp aan, wist waar
ze steeds zaten. Geen wonder, iedere morgen voor achten
zo'n geschreeuw naast je hotel.
De Geelkuifkakatoes
aten vooral dennenzaad. Ook grote nog
onrijpe appels van Zeedennen braken ze met hun snavels open
om de zaadjes er uÈte peuteren. Wij hebben daar zeker hamer,
beitel of zaag voor nodig •••
Daarnaast aten ze ook t~jge~ takken, bladeren en pruimepitten.
DAt laatste ervoer edwin van Egmond die zijn boom zag ontdaan
van alle (nog onrijpe) pruimen.
De kakatoes werden overigens ook enkele keren in gezelschap
van Zwarte Kraaien bij'een kadaver gezien. Als aanvulling
op hun menu?
De winter kwamen beide vogels ogenschijnlijk moeiteloos door.
Geenwonder, waarschijnlijk waren ze gewend aan het Nederlandse
klimaat, de winter was zacht en er was een overvloed aan
eten. Februari is kennelijk de trektijd.
-63- .

In het begin van de maand zagen we beide dieren nog in de
omgeving van de Reuverslandweg, maar later vloog er één
gedurende enige dagen luidroepend boven het bos.
Wat zou er met zijn maatje gebeurd zijn? Toch gevangen? Dood?
Het antwoord kwam een tijdje later toen we de Dutch Birding
Nieuwsbrief doorlazan. Vanaf 1 maart bleek er een Geelkuifkakatoe op Ameland te verblijven. Ongetmjfeld één van de
Texelse vogels! Of het dier op de tussenliggende eilanden
gezien is weet ik niet, maar kennelijk is toch in korte tijd
van Texel naar Ameland gevlogen. Dat bewijst overigens dat
de dieren niet persé op Texel ontsnapt hoeven te zijn, maar
van een aanzienlijke afstand gekomen kunnen zijn.
Waarom staat zo'n ontsnapte exoot in het nieuwsblaadje van
de DBA? Omdat men aanvankelijk dacht met een Sneeuwuil te
doen te hebben!
Een kennelijk wat slaperige vogelaar had de voge I als
Sneeuwuil gedetermineerd en ingesproken op de vogellijst.
Enkele tientallen vogelaars togen daarop haastig naar
Ameland, maar troffen daar, tot hun niet geringe verbijstering, slechts een Geelkuifkakatoe aan •••
Hoe zo'n vergissing kan ontstaan blijft een raadsel. Het
enige wat beide soorten gemeen hebben is veel wit en een
haaksnavel. Het maakt wel weer eens duidelijk hoe voorzichtig we moeten zijn bij het kijken naar vogels.
Vooral vogelaars die alleen op zoek zijn naar zeldzaamheden
willen nog wel eens meer zien, dan er te zien is.
Ook beginners interpreteren datgene wat ze waarnemen wel
eens verkeerd. En dan kan zelfs een Geelkuifkakatoe
een
Sneeuwuil worden ••••
Adriaan
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Dijksen.
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In Limosa 61-1 (1988) en Vogels 51 (1989) ve~tigen Boena van
Noorden, Paul Opdam en Alex Schotman de aand~cht op een
probleem waarvan de aard pas in de laatste jaren duidelijk is
geworden. De achteruitgang van verschillende broedvogelsoorten in Nederland blijkt namelijk niet alleen te kunnen worden
verklaard door afname van het broedareaal maar ook door een
steeds verder gaande versnippering van het landschap. Wat is
het geval?
Bos vogels in Nederland broeden meestal in vrij kleine bosjes
die zijn omgeven door relatief grote stukken cultuurlandschap.
De meeste van deze vogels hebben maar een vrij korte levensduur en het kan daarom regelmatig voorkomen dat populaties
van een bepaalde soort gedurende' enkele jaren uitsterven
voor dat een dergelijk bosje opnieuw wordt gekoloniseerd.
Op zich is het verbazingwekkend
dat onder de toch erg mobiele vogels zich dergelijke uitstervings- en kolonisatieprocessen voordoen. Is zo'n bosje omgeven door houtwallen
dan is er sprake van minder isolatie en zullen soorten ook
minder snel uitsterven. Bosjes in een houtwallenlandschap
blijken dan ook een hoger soortenaantal te bevatten dan
bosjes die niet door zulke wallen zijn omgeven.
Het zal duidelijk zijn dat de in de afgelopen tientallen jaren
uitgevoerde ruilverkavelingen
met dit verschijnsel geen
rekening hebben gehouden. Natuurbeschermers
mochten vaak in
hun handen knijpen wanner er ergens in een hoekje van een
ruilverkaveling nog een snippertje natuur overbleef. De
nederlandse "natuur" is dan ook geleidelijk aan vetworden tot
een bloempottenlandschap
met plukjes natuurgebied temidden
van uitgestrekte gebieden cultuurlandschap
met een geringe
natuurwaarde.
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De strikte scheiding die de laatste jaren is gegroeid tussen
natuur en cultuurgebied heeft de "natuur" geen goed gedaan.
Het heeft er voor gezorgd dat bijvoorbeeld een soort als de
Das vrijwel geheel uit ons land is verdwenen, waarschijnlijk
grotendeels als gevolg van isolatie en het lokaal uitsterven
van populaties. De houtwal moet terug in het landschap,
niet alleen omdat het een uitvalsbasis is voor zijn typische
bewoners, zoals de Patrijs of de Geelgors, maar ook vanwege
zijn brugfunctie tussen andere landschapselementen.

Het verdere verloop van dit broedseizoen zal moeten uit~
wijzen hoe dit gebeuren uiteindelijk heeft uitgepakt.
Lepelaars kunnen zich tot laat in het broedseizoen in de
kolonies vestigen. Ook op Texel kunnen zich dus nog verrassingen voordoen.
Rood-rood is een Oeverloper uit het Peak district in NoorEngeland. Het is een bijzondere vogel. Niet alleen omdat hij
gekleurringd is en omdat hij vorig jaar het Oeverloperleeftijdsrecord heeft gebroken. De vogel werd in 1988 12 jaar
maar was al een volwassen broedvogel toen hij voor het eerst
werd gevangen.
Vanwege de kleurringen is er echter meer over zijn handel en
wandel bekend geworden. Het is, zoals gezegd, een meneer.
In de 12 jaren dat de vogel aan het broedproces heeft
deelgenomen heeft hij vier verschillende vrouwtjes gehad en
is uitermate succesvol geweest in het broedbedrijf. In 11
van de 12 jaren zijn er eieren uitgekomen, In minstens 10
jaren werden één of meer kuikens vliegvlug, wat in totaal
waarschijnlijk 20 vliegvlugge kuikens heeft opgeleverd.
Dat is meer dan tweemaal zo veel als de op één na beste
broedvogel in de buurt. In 1987 was zijn rechtervoet in
een dot schapewol verstrengeld geraakt waardoor de vogel
hinkte. Groot was dan ook de verrassing toen in het voorjaar
van 1988 Rood-rood toch weer acte de présence gaf, zeer
levend maar met een paar tenen minder (BTO news 162).

Naast alle klaagzangen en kommer en kwel in d~ze rubriek nu
weer eens een wat vrolijker geluid. De Roek neemt weer toe
en hoe. Na het in elkaar storten van de Roekenpopulatie
in
Nederland in de jaren '50 en '60, veroorzaakt door het
gebruik van niet afbreekbare zaaizaad ontsmettingsmiddelen
en het feit dat er een premie stond op de kop van elke Roek
(schadelijk wild) zit de soort nu weer in de lift. Een vrij
complete inventarisatie
in 1944 leverde ruim 40.000 paren
op. In 1970 en 1975 werden ruim 10.000 paren geteld, recente
gegevens (1985) wijzen in de richting van 30.000 paren. Juich,
juich is men dan. geneigd te zeggen, maar helemaal terecht is
dat toch niet. De toename blijkt zich allen in het oosten en
zuidoosten van het land te hebben voltrokken en niet in west
en midden Nederland. De Roek ontbreekt van oudsher op de
Waddeneilanden.
Dat is nog steeds zo (Limosa 62-1).
Lepelaars en vossen. Het heeft al geleid tot felle stukjes
in het Noordhollands Dagblad, waarbij het vooral ging om de
verstoring die de aanwezigheid van· vossen in het Zwanenwater dit jaar heeft veroorzaakt. Nadat hier in '87 al
vosen waren gesignaleerd werden in '88 12 exemplaren geschoten waarna 80 paren Lepelaars tot broeden kwamen. (Natuurbehoud 20-2). Dit voorjaar was het weer raak. De aanwezigheid van vossen in de kolonies in het Zwanenwater en in
het Naardermeer leidde tot een volledig verlaten van beide
kolonies. De Naardermeervogels
zijn waarschijnlijk grotendeels
verhuisd naar de Oostvaardersplassen,
de uËhet Zwanenwater
afkomstige vogels hebben zich waarschijnlijk deels over de
Texelse kolonies verspreid. De aantallen in de Geul zijn
hoger dan normaal, op de Schorren zijn regelmatig enkele
tientallen Lepelaars aanwezig, die laat zijn gearriveerd
en die zich afzijdig houden van de al eerder aangekomen broedvogels. Op verschillende plaatsen op Texel zijn scharrelende
Lepelaars gesignaleerd, ook op plaatsen waar je ze normaal
niet ziet (zoals op een aarappelakker bij de TESO haven).
-66-

Fieke.

)
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·April - mei 1989 nr. 45.
De verhoudingsgewijs warme maart-maand, waardoor een aantal
zomervogels al vroeg terugkeerde, werd gevolgd door een
koud en guur april. Het voelde de hele winter niet zo koud
aan als begin april met sormachtige wind uit het noordoosten!
Arme Zwaluwen en Tjiftjaffen. Van laatstgenoemde soort
zochten. twee exemplaren van ellende de luwte van.ons huis
op om er op de grond bladluizen van de witbol af te pikken.
Mei maakte alles weer goed, d.•w. z. wat zonneschijn betrof.
De wind was aanvankelij~ te noordelijk of teveel in de westhoek om veel trek op te merken. Na half mei werd het beter
en vooral in de laatste decade zorgde een zuidoostelijke
wind'enkele dagen voor veel roofvogels en enkele bijzonderheden. Mogelijk trok er zelfs een Slangenarend over de Geul
(CB) en een Arendbuizerd over de Eierlandse duinen (PW),
maar definitieve zekerheid over deze soorten kon helaas
niet worden verkregen.
Dat veel trek van steltlopers en zangvogels tot eind mei
doorgaat komt in de volgende lijst ook weer duidelijk tot
uiting.
Parelduiker - 15-4 3 exx (prachtkleed) naar N pl 15 (FM),
7-5 1 levend olieslachtoffer op Ecomare gebracht (gestorven).
Roodhalsfuut - 19-5 nog 1 ex in prachtkleed Nieuwe Schild
(FM) •

Kuifduiker

- 15-4 drie exx (prachtkleed)

bij IJzeren Kaap

(FM).

Geoorde Fuut - buiten
op zee gezien werden,
één ex Geulplas (eB),
en verbleef vanaf 1-5
Potentieel broedgeval!
Aalscholver - op 21-5
naar N Bleekersvallei

de exx die in april hier en daar nog
kregen we uit het ~innenland': 10-4
16-4 één ex Weegeswaal (M.Jimmink)
een paartje in de Muyplas (PW).
nog trek van noordelijke vogels: 12exx
(LD).
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Roerdomp - Enkele waarnemingen in de Geul half mei (WW, FM)
doen weer een broedgeval vermoeden.
Ooievaar - 24-5 één ex naar ZW Nieuweschild (MB) en 25-5
3 exx Mokbaai (SW).Vanaf 1976 is de soort jaarlijks op Texel
gezien.
Knobbelzwaan - 20-5 zes exx op zee pl.14 (LD). wijst nog op
trek. Ook in andere jaren word t wel eens mei +t rek opgemerkt.
Rotgans - op 17-5 verbleef nog 1 Witbuikrotgans (subspec.
hrota) in de Mokbaai (FM).
Zomertaling - buiten het duingebied en directe omgeving
werden in mei door verschillende waarnemers mannelijke exx
gezien in Waaienburg en het Wagejot, deze doen broeden
daar vermoeden.
Grote Zeeëend - 15-4 22 exx naar N pl. 15 (FM).
Brilduiker - 16-5 één m ex-de Geul (AD&SD) t op 19 en 2Q-5
daar nog aanwezig (FM).
Rosse Stekels taart - 2 of 3 exx van deze amerikaanse exoot
verbleven in ieder geval tot ver in mei in de Geulplas
(zie vorige Skor).
Hespendief - als voorloper verscheen de eerste al op 6-5:
1 ex in windsingel Ruige Hoek, daarna naar N (AD&SD),
18-5 één ex naar N Westerduinen (LD), de 'echte' trek
-begon met de zuidoostenwind op 21-5: tenm. 3 verschillende
exx over de duinen naar N, 22-5 twee exx over de duinen en
1 ex over Oudeschild (HH), 23-5 tenm. 14 exx over de Geul
naar N (eB), maar over de Eierlandse duinen werden die dag
totaal 33 exx geteld! (PW), 24-5 één ex naar N Westerduinen
(LD), 's middags 18 exx over de Muy. 25-5 één ex naar N
de Kuul (AD). Dat Wespendieven niet alleen 'onschuldige'
insecteneters zijn zag WE in het Alloo hoe op twee verschillende dagen een jonge Wulp werd buitgemaakt.'
Zwarte Wouw - 25-5 één ex snel naar N over Ruige Hoek (AD&SD).
Rode Wouw - 14-5 één ex westelijk van Oosterend (fam.de Wolf).
Grauwe Kiekendief - deze tegenwoordig z.eLdzeme soort werd
maar een keer gezien door 'kiek specialist' CB: 23-5
1 waarscijnlijk subadult m ex Pompevlak.
Sperwer - meiwaarnemingen:
3-5 één ex Westerduinen (LD) en
(heel laat) 22-5 één v ex naar NO bij de vuurtoren (PW).
Buizerd - ook nog laat in mei, op de geweldige roofvogeltrekdag 23-5 2 exx naar N Eierlandse Duinen (PW).
Visarend - 16-4 1 ex boven het Duinpark (SdW), 15-5 1 ex,
:21-5 tenm. 2 verschillende exx en 24-5 ook 2 exx in/boven
'he t duingebied (SW,LD enPW).
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Roodpootvalk - 1 vr. ex 24-5 de Muy (WE) en ('s morgen~)
mogelijk hetzelfde ex boven de zeereep van de Setingsnollen.
zeilend insecten vangend (AD).
Smelleken - nog verschillende meigegevens: 4-5 1 m ex
de Geul (CB), 8-5 1 vr ex idem, 16-5 1 vr ex Noordvlak (LD)
en 22-5 1 ex naar N de Muy en 1 ex naar N Eier.landse Duinen.
Boomvalk - op 15-4 eerste waarneming: een paartje bij
Noorderkooi (SdW) , op 23-5 nog trek 1 ex naar N Eierlandse
Duinen (PW).
Kwartel - in mei op verschillende plaatsen gehoord oa tussen den Burg en de Koog en in Eierland (WE).
Kraanvogel - 27-4 1 ex over den Burg naar NO (DBA).
Griel - 18-5 1 ex in aardappelakker langs Nieuwlanderweg
in Waaienburg (FM). Ook vorig jaar was er al een meiwaarneming op Texel.
'
Bontbekplevier - 16-5 1 ex gedeeltelijke albino (met bijna
geheel witte kop) Hokbaai (CB&FM), 21-5 80 à' 100 exx
aldaar (CB) en 24-5 nog tenm. 45 exx (AD)..
Strandplevier - 21-5 1 m ex Mokbaai (CB), ook enkele wrn
uit de Slufter. maar de soort is daar nog broedvogel.
Vooral van 21 tot 24-5 veel trek van plevieren en stelt/
strandlopers in de Mokbaai. veel kleine groepjes bleven
15 tot 30 minuten in de baai voedsel zoeken en trokken
daarna snel naar het noordoosten (CB).
Kanoet - 22-5 enkele tientallen (zomerkleed) Mokbaai (CB).
op 24-5 nog tenm. 8 exx aldaar (AD ea).
Drieteenstrandloper - 20-5 1 ex Mokbaai en 22 exx de Hors
(FM), 22-5 6, 3 en 5 exx de Mokbaai (CB).
Kleine Strandloper - 22-5 tenm. 4 exx Mokbaai (CB) en 25-5
1 ex zomerkleed aldaar (AD).
. "
Krombekstrandloper - 19-5 1 ex zomerkleed Mokbaai (FM) en
22-5 3 exx aldaar (CB).
Bonte Strandloper - 21-5 nog ongeveer 300 exx Mokbaai (CB).
Breedbekstrandloper - 22-5 2 exx Mokbaai (CB).
Kemphaan - 7-5 nog 1 m ex in Waaienburg (FM), max. aantal
vrouwtjes op 17-5: 4 exx, 3-5 6 v. exx de Muy (PW) Nog. trek?
Bokje - 8-4 1 ex de Geul (CB).
Regenwulp - vergeleken met vorig jaar maar heel weinig
doortrek, max. 7 exx naar N in Pompevlak op 14-5 (CB). Ook
de ruiters werden geregeld waargenomen. maar het aantal exx
was bv. bijde Groenpoot en de Zwarte Ruiter laag.
Bosruiter - 10-5 1 ex Mokbaai (CB), 17-5 1 ex Waaienburg
(AD&SD), 18-5 1 ex bijvuurtoren en 2 exx Waaienburg en 19-5
5 exx aldaar (FM).
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Poelruiter - 17~5 1 ex zomerkleed Waaienburg (FM, late~ ook
AD&SD en K.Druif), ook de 1ge nog aanwezig. Dit is de vierde
Texelse waarneming.
Kleine Jager - 14-4 1 ex naar N en 15-4 5 exx naar N pl. 15
(FM).Zeetrek kan in het voorjaar ook leuk zijn.
Zwartkopmeeuw - na verscheidene waarnemingen boven het hele
duingebied werd in de loop van mei een broedend paar in de
Muy gevonden (PW).
Dwergmeeuw - tussen 29-4 en 18-5 diverse .waarnemingen bijde
duinmeren, bovendien 10-5 13 exx naar N bijOudeschild (HH).
Zwarte Stern - maar een waarneming: 1-5 1 ex de Hors (SW).
Tortelduif - 17 en 18-5 ongeveer 20 exx in een groep (FM).
op 24 en 25-5 120 exx in één groep nabijEierlandse vuurtoren (PW).
Koekoek - op 27-4 kwam de soort op Texel terug: 1 ex de
Geul (SW) en 2 exx Westerduinen (LD).
Gierzwaluw - eerste waarneming op 24-4 1 ex 'de Geul (LD).
Hop - 9-4 1 ex langs KadijksVleg(SdW) , 11-4 1 ex ?taatsbos (E. v. Egmond) en 13-4 1 ex bijEcomare (JH.).
Draaihals - 9-5 1 ex Nieuweschild (MB).
Zwarte Specht - nog steeds zwerft het (een) mannetje door
het bos , maar hijis nu niet zo luidruchtig als vorig jaar:
op 28-5 was hijzwaar in de rui, hijhad althans geen staart
meer.
.
Boompieper - 28-3 roepend ex de Muy (AB). Bijzonder vroeg!
Op 11-4 de eerste twee zingende exx Staatsbos (LD).
Tot de 17e mei overnachtten enige tientallen Witte en Gele
Kwikstaarten in het riet van de Muy (PW).
Pestvogel - van 23 tlm 28-4 8 exx denBurg (WW)(ook door
vele anderen gezien).Voorjaarswaarnemingen zijnzeldzaam. de
laatste voor Texel was tot nu toe 21-4 1966 1 ex.
Roodborst - de vaste wintergast bleef , dagelijks zingend,
tlm 3 mei bijde Ruige Hoek (AD&SD).
Nachtegaal - eerste waarneming 25-4 twee zingende exx de
Geul (LD), eind mei zelfs nog trek: 27-5 1 zingend ex voor
één dag Ruige Hoek (AD&SD).
Blauwborst - een kleine invasie! 9-4 1 zingend ex de Geul
en 13-4 1 zingend ex de Muy (beide CB), 1 en 2-5 1 m. ex
de Muy (W.Pranger) en 15-5 1 ex de Geul (SW).
Paapje - eerste waarneming op 8-5: 2exx Loodsmansduin (CB).
vooral vanaf de 21e vele tientallen.
Tapuit - volgens DBA verbleef op 27-4 1 ex van de Groenlandse ondersoort bijde Eierlandse vuurtoren.
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Beflijster - na de vroege maartgegevens op 1-4 1 m. ex W~sterduinen (LD), vanaf 16-4 sterke trek: 16-4 meer dan 30 op
Texel(DBA), 25-4 20 + 40 exx naar N de Geul (LD), begin mei
nog enkelingen, de laatste op 10-5 1 v. ex Setingsnollen (AD).
Kramsvogel - hoog voorjaarsaantal op 15-4: ong. 300 exx bij
Meijert Boonsbos en 1000 in Spang (FM), op 27-4 tenm. 150 exx
Westermient (LD), daarna snel vertrek.
Snor - 25-5 1 ex nabij Korverskooi , ook al enkele dagen eerder gehoord (fam. Eelman).
Bosrietzanger - eèrste zang op 22-5 Ruige Hoek (SD).
Grote Karekiet - 11-5 1 zingend ex de Geul (CB), waarschijnlijkhetzelfde ex werd vanaf de 16e tot zeker eind mei door
vele waarnemers gehoord. De laatste Texelse waarneming
dateert uit 19741
Spotvogel - eerste zang 11-5 Ruige Hoek (AD&SD). Vorig jaar
de eerste op 10-5.
Braamsluieer - eerste ex op 20-4 in de Geul (CB).
Grasmus - eerste zang op 20-4 in Westerduinen (LD).
Fluiter - eerste zang in Staatsbos (AD), tot eind·mei trek
d.w.z. op sommige dagen 1 ex Ruige Hoek (AD&SD).
Grauwe Vliegenvanger - 2-5 eerste zang Staatsbos (AD). Pas
vanaf 22e veel trek.
Bonte Vliegenvanger - maar twee waarnemingen (!?): 23-5
1 m. ex de Krim en 1 v. ex bijtuintjes vuurtoren (PW).
Taigaboomkruiper - volgens DBA op 20-3 1 zingend ex
tussen Randweg en Botgrasweg!
Wielewaal - eerste op 13-5 1 ex \~aaldam (PW), eerste zang
in Staatsbos op 15-5 (AD), vanaf 23-5 geregeld in Staatsbossen (AD&LD), op 24-5 ook v. ex bijde Koog (Kvd Meer).
Grauwe Klamo!Ïer - een viertal waarnemingen in mei in het
duingebied.
Roek - tussen 29-4 en 17-5 viermaal lex in omgeving Ruige
Hoek (AD&SD) en in mei geregeld 1 ex bijOorlogsschip (PW).
Zwarte Kraai - zo'n gewone soort komt eigenlijk nooit in een
waarnemings rubriek terecht, omdat hijaltijd en overal voorkomt. De waarnemingen op 30-1 en 2-3 van resp. 4 en 2 exx
op de Razende Bol (JD&DK) zijnhet noemen echter wel waard.
Bonte Kraai - de laatste (?) 15-4 1 ex Westerduinen (LD).
Vink - op 12 en 13-5 1 zingend ex Ruige Hoek, daarna weer
weg, nog trek? (AD&SD).
Kruisbek - op 2-4 nog een tiental Staatsbos (AD), daarna
niet meer waargenomen.
Roodmus - 28-5 1 ex zingend de Muy (D.Imhoff).
Appelvink - 28-4 1 ex nabij vuurtoren (DBA).
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Ik besef dat dit weer een heel lange lijstis. Toch is h~t
slechts een selectie van alle gegevens die ik kreeg (iets
meer dan 400). En dan waren enkele trouwe doorgevers ook nog
te laat. Hun waarnemingen zijndus niet meer verwerkt in
deze aflevering! Het grote aantal waarnemingen bewijst
hoeveel vogels er op Texel zijn,juist ook in de trektijd.
Alle inzenders weer hartelijk dank.
Nogmaals, ik ontvang graag alles wat de moeite waard I
interessant is, onafhankelijk van de inzenddatum, om in
ieder geval op te nemen in het archief.
-_._------------------------------------------De gebruikte afkortingen: m = mannelijk, v = vrouwelijk,
ex = exemplaar.
De waarnemers: AB = Arend van Bemmel, CB = Cees Bruin,
MB = M.Birkenhäger, AD,LD&SD = Adriaan, Lieuwe en Sytske
Dijksen, JD&DK = Jan van Dijk en Dirk Kuiper, WE = Wilma
Eelman, HH = Henk Hin, JH = Jan Hoogervorst, FM ~ Fritsjan
Maas, SW = Sjors Wintermans, SdW = Salco de Wolf, PW =
Peter vd Wolf en WW = Wim Witte.

----------------------------------------------------------De vdgende inzendtermijn: waarnemingen kunnen ingezonden I
ingeleverd worden t/m maandag 31 juli.
Het gebruik van het waarnemingsformulier of het vermeldenl
noemen van de soorten in de wetenschappelijke volgorde maakt
het voor mij wat gemakkelijker.
Voor nieuwkomers of mensen met een slecht geheugen:
Adriaan Dijksen , De Ruige Hóek , Rommelpot 7,
1797 RN Den Hoorn, tel. 02220-19231, of via Ecomare 17741.
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Den Hoorn

02220-19231

Vier Haiku's:

Zo'n witte reiger
hij stapt, alsof het water
zijn voeten vuilmaakt.
Anoniem

Zo zwaar lijken ze,
zulke watervogels, maar
ze blijven drijven!
Onitsura

Een aalscholver, 's nachts
in de zee omlaagschietend,
pikt er een st~r op.
Jaha

Boven de witte
wolken gaat een licht zingen:
leeuwrikenstemmen.
Kyoroko
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