REDAKTIE

Om in de vorige Skor een zo gunstig mogelijke ruimteverdeling te
krijgen, werd met deel 3 ook al deel 4 van de vervolgserie Texelse
Zilvermeeuwen gepresenteerd. Het ziet er' op dit moment echter naar
uit, dat deel 5 niet in deze Skor zal verschijnen. Door drukke werkzaamheden is het ons niet gelukt om hierover even contact op te
nemen met Lieuwe, maar we gaan er van uit dat in de eerstvolgende
editie de draad van deze interessante serie weer zal worden opgepakt.

De inventarisatie van de broedvogels in Den Burg loopt nog. Op een
vergadering over dijk- en vooroeverbeheer in relatie tot natuurbehoud
en natuurbouw, trof ik Cor Eierman aan. Cor is hier vroeger werkzaam geweest in dienst van Staatsbosbeheer. Volgens hem is er in
de jaren vijftig ook al eens een inventarisatie van broedvogels in Den
Burg gehouden. De gegevens schijnen in die tijd door Staatsbosbeheer te zijn verzameld en moeten nog bewaard gebleven zijn. Wij
zouden het zeer op prijs stellen als deze cijfers middels een artikeltje
in de skor gepubliceerd zouden kunnen worden. Het lijkt ons hoogst
interessant om die gegevens eens te vergelijken met die van 11 jaar
geleden en de nog komende gegevens.

In de Texelse Courant van 3 juni j.1. hebt u over de naamsverandering
van boerderij Jachtlust kunnen lezen. In Skor nummer twee van dit
jaar schreven wij ook al dat de naam van deze hoeve zou veranderen
in Vogelvreugd. Het streelt ons toch wel een beetje, dat ons "journalistieke" werk zodanig was, dat we het nieuws eerder konden brengen dan de "beroepsjournalisten" .
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SECRETARIAAT

AGENDA

Door de grote belangstelling tijdens de excursies naar de Horsmeertjes vorig jaar, zullen er ook dit jaar weer een tweetal bezoeken
worden gebracht. De excursies staan onder leiding van het I.V. N. en
de V.W.G. Texel. Beide excursies starten bij het parkeerterrein aan de
Mokweg om 19.30 uur en worden ook vermeld in de excursie agenda
van het blad Vogels. Onderwerp planten en vogels.
De eerste excursie vindt plaats op donderdag 7 juli, de tweede op
donderdag 21 juli.

Op dinsdag 16 augustus is er weer de jaarlijkse excursie naar de
Ijzeren Kaap aan de Lancasterdijk. Verzamelen nabij de Ijzeren Kaap
om 19.00 uur. Het onderwerp is Futen en andere Duikers.

Zaterdagochtend, 24 september wordt een Groene Route excursie
gehouden bij de Geul/Mokbaai.
Aanvang 9.30 uur. Vertrekpunt het
parkeerterrein aan de Mokweg. Misschien laat een Matkopmees zich
nog weer eens zien.

N.B. Er wordt geprobeerd een excursie te organiseren naar de
Zwarte Sternstrek nabij Den Oever. U zult hierover noO via de
media worden geïnformeerd.

Boomblad 6-2, tijdschrift van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
meldt dat de arbeidsomstandigheden in de bosbouw te wensen over
laten. Verder info over de versnippering. van het Zeeuws-Vlaamse
landschap en de effecten daarvan op moerasvogels, Nederlandse
bosreservaten, het meetnet Herpetofauna (amphibieën en hagedissen),
de herintroductie van de Bever, de bescherming van hoogvenen en de
vitaliteit van Zomereiken in de duinen.
Ficedula 23-1. Tijdschrift van de Twentse Vogelwerkgroep, meldt dat
twee vertrekkende bestuursleden zijn geridderd. Nellie M. ontving de
zilveren Kuifmees, Ben H. de zilveren Rode Wouw. Verder een verhandeling over lettertype en layout dat nu voor het blad gekozen wordt.
Mijn hart springt open bij het lezen (echt waar!). Dan de artikelen: er
blijkt een Kleinste Jager te zijn "opgeraapt". Op zich in dat niet zo erg,
wel dat er vervolgens bijna 5 pagina's aan deze gebeurtenis (en de
implicaties voor de Twentse Avifauna) worden gewijd. Verder een
uitvoerig verhaal over najaarstrek over het Aamsveen en een nog uitvoeriger over een waarneming van een Geelpootmeeuw (ruim 8 pagina's!).
De heren soortenjagers konden zich weer eens niet inhouden.
De Graspieper, 14-1. Tijdschrift van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland. Nieuw in dit overzicht! Dit keer met een verslag
van de Noordhollandse Vogeltrekdag op 10 oktober 1993 (met o.a. de
samenvatting van de Texelse gegevens), een verslag van het SVN
Veldleeuweriken-onderzoek (met 4 Texelse studiegebieden), een verhaal
over verstoring van ganzen door helikopters in de Wieringermeer, en een
verhandeling over weidevogelbescherming.
De Grauwe Gors 22-1, kwartaalblad van de Vereniging Avifauna Groningen. Ook hier heeft men aan zijn layout zitten sleutelen terwijl de omslag
is heel stemmig geworden. Artikelen over Wespendieventrek
in
Groningen in het voorjaar van 1992 en informatie over de broedbiologie

Willem Witte
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van een algemene maar slecht onderzochte soort, de Fitis. In de soortenlijst kwam ik versnaperingen als Maraboe en Heilige Ibis tegen .....

ElDERS EN NATUURLIJKE SELECTIE

Nos Oiseaux 42-5, tijdschrift van de Société Romande pour l'Etude et
la Protection des Oiseaux geeft artikelen over het voorkomen van de
Ruigpootuil in de Zwitserse Jura (vrijwel alle broedend in gaten die door
Zwarte Spechten in de bomen waren gehakt) en een vergelijkbaar
verhaal over de Drieteenspecht (die hakt ze zelf). Verder wetenswaardigheden over imitatiezang van de Gekraagde . Roodstaart (met van die
verhelderende sonogrammen waar ik zo weinig mee kan) en een waarneming van drie Myna's in de Haute Savoie. Een algemene broedvogel
van het platteland en de steden van India, één van die soorten die daar
zo talrijk zijn dat je je afvraagt waarom ze bijvoorbeeld niet in Nederland
broeden. Maar pas op: ook deze soort is al weer in Europa uitgezet.

Het was fris voor de tijd van het jaar toen ik 's morgens vroeg naar
het werk (de zand suppletie bij paal 28) reed. Bovendien stond er een
stevige bries, die behoorlijk wat golfbeweging veroorzaakte.
Tijdens een korte bespreking met de projectleiders van de aannemer
Blankevoort, zag ik tussen de helm, op de zeereep twee vrouwtjes
Eidereenden. Alleen hun kop en een deel van de nek waren te zien.
Voorzichtig en behoedzaam om zich heen kijkend begaven ze zich
richting strand, maar toen ze vanuit de begroeÏlng op de steile kale
duinhelling kwamen, krioelden er, dicht opeenaedroncen,
maar liefst
28 jonge zwarte Eidereendjes om hen heen. Het leek alsof er een
hoopje eierkolen uit een steenkolen hok stroomde. Een pracht aanblik,
ook om dit gezelschap verder over het hobbelige terrein te zien "golven". Ik vroeg me af hoe dit jonge spul de woeste zee moest overwinnen. Ik had verwacht dat de ouders bij het zien van de branding
wel weer rechtsomkeer zouden maken, maar nee hoorl Na een korte
aarzeling (of rustpauze) werd de tocht hervat om de ruim 1 meter
hoge brandingsgolven te trotseren. Al gauw werden een aantal malen
5 jongen door de golven van de groep afgescheiden en tot op het
strand teruggespoeld. De overigen hadden ook behoorlijk veel moeite,
maar redden het om samen met de ouders dicht opeengedrongen
door de ergste branding heen te zwemmen. Er werd niet gewacht op
de overige vijf, want de eerste Zilvermeeuw verscheen bij de achterblijvers. Deze moesten tijdens hun worsteling dus ook telkens nog
eens onderduiken, zodat door afmatting al gauw een van de jongen
werd gepakt. Daarna nog een. Ik had moeite om het aan te zien en
probeerde, door met stenen richting meeuwen te gooien, hun aandacht af te leiden. Dit lukte niet erg, waardoor ik me tenslotte moest
troosten met de gedachte dat dit hoort bij de natuurlijke selectie. De
sterken blijven zo over! Een van de stortwerkers kon het gezien zijn
bezorgde blik ook niet aanzien en kreeg het voor elkaar de overige
drie te vangen nog voor de suppletie even zou stoppen, want dan zou
de aandacht van de meeuwen op het stort misschien ook wel richting
Eiders gegaan zijn.
"Wat denk je er mee te kunnen beginnen, Tinus" , vroeg ik! "Ik heb
thuis een kleine ren, daarin stop ik ze bij de andere twee, die ik
eerder deze week al gered heb. Ze lusten kleine stukjes vis en als ze
wat op verhaal gekomen zijn, zet ik ze uit zodra ik een ander groepje
met ouders zie, of ik breng ze naar Ecomare". De mensen op de

SOVON-nieuws 7-1, mededelingenblad van SOVON biedt weer een veelheid aan korte berichten over het wel en wee van allerhande SOVONprojecten en over de vereniging zelf. De groei is er uit bij SOVON. Dit is
een gevolg van het dichtschroeven van subsidiekranen maar voorlopig
lopen alle projecten, behalve de trektellingen, gewoon door.
Vogelnieuws 7-1, mededelingenblad van Vogelbescherming
heeft
artikelen over de recente presentatie van de nieuwe Rode Lijst met
bedreigde vogelsoorten, de benoeming van regionale vogelbeschermingsconsulenten, de situatie van de weidevogels en het Kievitseieren rapen.
Vogels 74, tweemaandelijks tijdschrift van Vogelbescherming, heeft
bijdragen over vogelwetgeving en voliërevogels, "natuurmens" Thom
Renssen en de Raaf (hij heeft het tij gekeerd!), Roodborsten,
Ivoorsnavelspechten en jagers (meeuwen-achtervolgende jagers dus "zomin als een Fokker ontsnapt aan een F-16"), het pesten van uilen
door zangvogeltjes en een nuttig stuk waarin een vergelijking van
vogelgidsen wordt gemaakt. Moraal: koop Lars Jonsson.
Verder ontvingen we het boekje "Vogels onder dak" van Tom E. den
Boer en Frank A. Majoor, uitgegeven door Vogelbescherming en de
KNNV. Het bestuur heeft Fieke bereid gevonden om in haar rubriek een
korte bespreking van dit werkje te geven.
CJS
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zandsupletie werken 12 uur per dag en 7 dagen in de week. Het is
zwaar en ruw werk en dan nog tijd en energie geven aan het in leven
houden van vogels! Mensen met een ruwe bolster, maar ook met een
blanke pit!
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Klabbam .... Daar viel De Dikke Piersma in de bus. Maar liefst 906 gram
zwaar en 366 pagina's dik. Een proefschrift van een omvang zoals je dat
zelden tegenkomt, behalve in kringen van theologen. "Close to the
edge" heet het en Theunis, notabel lid van onze Vogelwerkgroep,
verdiende er in Groningen cum laude zijn doctorstitel mee. Het heeft
allemaal uitvoerig in de Texelse Courant gestaan, Die komt vaker uit dan
de Skor en daarmee is me teveel gras voor de voeten weggemaaid om
in deze rubriek nog uitvoerig op "DOP-Close to the edge" op in te g'àan.
Daarom laat ik het maar bij het uitspreken van een hartelijke gelukw~s
aan het adres van Theunis maar wil ik even wijzen op de nadelig\
gevolgen van het rondsturen van dit proefschrift. Gemeld wordt namelijk
dat dit geleid heeft tot een aanzienlijke arbeidsonvrede bij postbestelIers
alom in den lande. Het gerucht gaat zelf dat het negatief heeft doorgewerkt bij het op de markt brengen van aandelen KPN. Mede daardoor
zou het aandeel onder de 50 gulden zijn gezakt ...

..•.

Nog meer nieuws over een schrijfproduct van één van onze VWG-Ieden.
Cor Smit (ook nobabel maar minder dan Theunis, hij komt in ieder geval
minder vaak in de krant) produceerde een ISN-rapport over de nadelige
effecten van mosselzaad- en Kokkelvisserij op vogels die van deze
schelpdieren moeten leven. De achtergrond zal bekend zijn: na een
aantal jaren met slechte broedval en' intensieve vissserij zijn de
droogvallende mosselbanken vrijwel helemaal uit de Waddenzee en de
Oostersehelde verdwenen waarmee een compleet ecosysteem is
uitgeroeid. Tegelijk heeft de kokkelvisserij de kokkelstand in sommige
jaren tot een zeer laag niveau teruggebracht. Tienduizenden Eidereenden
stierven of moesten uitwijken naar de Noordzee en de aantallen Scholeksters in de oostelijke Waddenzee namen in de periode 1991-93 in de
wintermaanden met ongeveer 50.000 af (vergeleken met de periode
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1988-90). Op allerlei plaatsen in het binnenland doken in de laatste jaren
groepen Scholeksters op die daar trachtten te overwinteren. Uit een
vergelijking van de voedselbehoefte van deze 2 vogelsoorten en de
hoeveelheid schelpdiervlees die in de wad bodem aanwezig is (in de vorm
van Kokkels en Nonnetjes) blijkt dat vooral in de winter 1991/92 grote
voedselschaarste is opgetreden. Zelfs de meest optimistische berekening
laat een structureel tekort voor deze vogels zien. Het meest wonderlijke
is wel dat dit allemaal zomaar kan. Activiteiten (zeilen, wadlopen, je
neus in de buurt van een Zeehond laten zien) van individuele burgers
worden op allerlei plaatsen aan banden gelegd, een groep die door Cees
Swennen wel eens is aangeduid als "milieuvandalen" mag de beschikbare hoeveelheden voedsel tot een dermate laag niveau wegvissen dat
er ernstige schade wordttoegebracht aan het hele Waddenzee-systeem.
Dit wordt allemaal gelegitimeerd door hetzelfde Ministerie dat ook
Natuurbeheer in zijn portefeuille zegt te hebben. Toch een woord van lof
voor de mossel- en kokkelvissers: hun lobby in Den Haag moet heel
goed zijn. Het is alleen in en in triest dat daarmee de kwaliteit van een
grandioos gebied als de Waddenzee zo sterk negatief wordt beïnvloed.
Tenslotte nog iets over vogels onder dak. Op uitdrukkelijk verzoek van
Het Bestuur van deze Vogelwerkgroep schijn ik wat PR te moeten
bedrijven voor een recent verschenen boekje over huisvesting van vogels
en de hulp die DE MENS daarbij kan bieden. Onze VWG ontving twee
exemplaren van dit werkje, dat recent is verschenen bij Vogelbescherming en mede is uitgebracht door de KNNV. "Vogels onder dak is een
complete handleiding voor het scheppen van nestgelegenheid" , zo oreert
de flaptekst. Een aantal soorten zijn in Nederland vrijwel volledig
afhankelijk van nestgelegenheid in of aan huizen of schuren (b. v. de
Gierzwaluw). Andere soorten broeden vrijwel uitsluitend in nestkasten
(b.v. Kerkuil). Van 40 soorten wordt besproken op welke manier kunstnesten kunnen worden ttemaakt en hoe die moeten worden opgehangen.
Ook geeft het boekje informatie over het optrekken van een Oeverzwaluwenwand, hoe je kunstmatige eilandjes voor sterns moet inrichten
en wat de kosten zijn van al die voorzieningen ..... Belangstellenden
kunnen het boekje inzien bij Giel Witte (Tel. 13895) maar natuurlijk ook
aanschaffen via Vogelbescherming. Het tweede exemplaar zal door Het
Bestuur worden aangeboden aan een vertegenwoordiger
van de
Gemeente Texel. Op deze wijze hoopt Vogelbescherming ook gemeenten
meer bij vogelbeschermingswerk te betrekken. Een goed initiatief.
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WAARNEMINGEN

1
)

NR. 72 (APRIL EN MEI 1994)

De inventarseerders zullen heel wat keren met dooie vingers zijn
thuisgekomen deze maanden. Het bleef maar koud. Talloos waren de
dagen dat het zelfs om een uur of tien 's morgens nauwelijks 10 graden
Celsius was. De echte zomerzangers bleken daardoor moeilijk te tellen.
Ze zingen bijna niet bij .zulke lage temperaturen!
Uit de Dennen valt wel enig nieuws te melden, behalve enkele
'territoria' van Sijzen en Kruisbekken en heel weinig Tortelduiven,
Er waren weinig perioden met oostenwind (alleen rond half mei). Dat
maakte het voorjaar wat trek betreft niet echt spectaculair ~
Hoewel ik deze keer niet zo heel veel gegevens kreeg, zijn er toch
voldoende leuke dingen om een aantal pagina's te vullen. Daarmee
krijgen de lezers waarschijnlijk weer een aardig beeld van wat er op
vogelgebied op Texel is gebeurd.
Om te beginnen enkele eerste waarnemingen

,

van zomervogels.

Boomvalk: 24-42 ex. Houten Bakje (LD) (1993:17-4),
Witgatje: "16-4 le overvliegend Bollekamer (SBB) (1993: 10-5),
Oeverloper: 23-4 langs de Moksloot (SBB) (1993:30-4),
Tortelduif: 30-4 tuintjes (GW&MW) en koerend Ruige Hoek (AD&SD)
(i993:23-4),
.
Koekoek: 23-4 Westerduinen (LD) en de Dennen (AD) (1993:9-41,
daarna 16-4),
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Oeverzwaluw: 12-43 ex. De Geul (SBB) (1993:2-4),
Boerenzwaluw: 4-4 enkele (BL) (1993:27-3),
Boompieper: 18-4 zang en roep de Dennen (AD) (1993:8-4),
Gele Kwikstaart: 3-42 ex. Waaienburg (GW&MW) (1993:21-3),
Nachtegaal: 22-4 De Muy (KB) (1993:1-4!, daarna 15-4),
Gekraagde Roodstaart: 21-4 zang de Dennen (AD) (1993 16-4),
Paapje: 22-4 Westerduinen (LD) (1993:20-4),
Sprinkhaanrietzanger:
23-4 enkele zingend in Westerduinen en bij
Loodsmansduin (resp. LD en SBB) (1993:17-4),
Rietzanger: 9-4 zang en baltsvlucht De Geul (BL) vroeg! (1993: 10-4),
Bosrietzanger:
12-5 le zang Krimbos (JO) vroeg! Daarna pas op 24-5
(1993:?),
Kleine Karekiet: 22-4 Horsmeertjes (SBB) (1993:21-4),
Spotvogel: 5-5 zang Ruige Hoek (AD&SD) vroeg! (1993: 12-5!),
Braamsluiper:
21-4 De Slufter (KB) (1993:23-4),
Grasmus: 23-4 enkele Westerduinen (LD) (1993:21-4),
Tuinfluiter: 30-4 2 maal zang de Dennen (AD) (1993:24-4),
Zwartkop: 4-4 1 ex. De Koog (KK) (1993: 10-4),
Fluiter: 27-4 zang de Dennen (AD&SD) (1993:25-4),
Fitis: 3-4 op diverse plaatsen zang in de Dennen (MZ&CZ,AD)
(1993:3-4),
Roodmus: 8-5 zang de Dennen (AD) vroeg! (1993:pas in juni?),
Grauwe Vliegenvanger: 30-4 zang de Dennen (AD) (1993:8-5) en
Wielewaal: 7-5 nabij Eijerlandse vuurtoren (GW&MW) (1993:11-5),
Een aantal sootten was dus duidelijk later, sommige -ongeveer gelijk,
maar ook enkele vroeger! Hoewel er door ondergetekende en vooral de
bewakers van de duingebieden heel wat velduren gemaakt werden, speelt
het toeval en het feit of de dieren zingen of niet, een belangrijke rol bij
een 'eerste ontdekking'!
Op de volgende bladzijde beginnen we met de andere gegevens.
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DUIKERS TOT EN MET EENDEN·
Op 25-5 vloog er nog een Roodkeelduiker
bij pl.15 naar noord (FM).
Heel bijzonder was de vondst van een dode Geelsnavelduiker
op 15-4
op het strand bij het Reddingboothuisje door J.Huyghe en M.
Hamerlinck. Het was een adult mannetje: Het dier is geprepareerd en
bevindt zich nu in de collectie van het ZMA.
Begin april verbleven opvallende aantallen Kuifduikers op de
Waddenzee bij de IJzeren Kaap: 4-422 en 9-4 nog 12 ex. (GW&MW).
Nooit waren er zoveel bijeen op Texel!
Een Noordse Stormvogel vloog op 27-5 achter de zeereep bij De Koog
(AO). Was hij aan het kijken of Hotel Opduin een goede 'broedrots'
voor hem was? Het gebouw lijkt massief genoeg!
Aalscholvers in"broedkleed worden nu het hele voorjaar op en rond het
eiland gezien.
Op 6 en 7-4 werd een Ooivaar in Eijerland gesignaleerd (rned. Ed de
Bruin); op 23-4 vlogen er 3 boven Den Hoorn (CB). Deze, ongeringde,
dieren werden de volgende dag nog door diverse waarnemers langs
Texels oostkant gezien.
Er werden (helaasl) enkele broedgevallen (zeker 3) van de Nijlgans
geconstateerd, de Indische Gans is veel zeldzamer: 8-4 1 ex. Ottersaat
(KD).
Op 9-4 ontdekte BL tussen circa 75 Rotganzen bij de Petten een
Witbuikrotgans .
Interessant. zijn de waarnemingen van resp 1en 2 mannetjes Smient op
20-5 en 24-5 bij resp. De Bol (EF&SC) en Dijkmanshuizen (FM). We
blijven ons afvragen wanneer nu definitief een broedgeval kan worden
. vastgesteld.
Zomertalingen
werden in Waaienburg en Grote en Pompevlak gezien
maar gegevens over broeden kreeg ik (nog) niet.
Een paartje van de Toppereend vloog op 26-4 bij het Westerslag naar
noord (FM) en op 2-5 verbleven er 31 Middelste Zaagbekken
. (waaronder 1 adult mannetje) bij De Hors (LD).
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Het vrouwtje van de Koningseider was ook begin juni nog aanwezig
(AO) en blijft waarschijnlijk permanent langs onze oostkust.
Een Duitse toerist meldde begin april een Witkopeend uit De Geul,
maar het is veel waarschijnlijker dat het ging om een semi-wilde Rosse
Stekelstaart, ook begin Juni was er een paartje van deze soort op de
Geulplas aanwezig (Aa).
ROOFVOGELS
De roofvogeltrek was niet spectaculair, op één uitzondering na: op 18-5
trok er zeer waarschijnlijk een Dwergarend over De Geul (CB) en
Westerduinen (LD) naar noord!
Wespendieven waren er erg weinig: de le op 24-4 boven de
Westerduinen (LD), daarna op 29-4, 2-5, 5-5 (2 ex.) en 14-5 (2 ex.)
(div. wrns).
Vier maal werd een Zwarte Wouw opgemerkt: 8-5 over Duinpark naar
oost (AD), 12-5 bij pl.28 (JO), 14-5 naar noord boven De Geul (SBB)
en 21-5 overvliegend De Krim (EF&SC).
De enige Rode Wouw in deze periode vloog op 22-4 boven De Slufter
(WE).
Er werd ook maar één maal een Grauwe Kiekendief gezien: 17-5 een
mannetje in het Hoornder Nieuwland (Erik van Ommen).
Visarenden waren er wat meer: tussen 15-4 (De Geul,SBB) en 24-5 (De
Geul, SBB) werd op 10 verschillende dagen steeds 1 ex. boven het
duingebied waargenomen (div. wrns.).
Ondanks het gebrek aan oostenwind waren er toch nog enkele
Roodpootvalken:
12-5 2 ex. Westerslag (GW&MW) en 1 ex. nabij de
Eijerlandse vuurtoren (JO), 13-5 1 bij Westerslag en 20-5 1 De Hors
(beide GW&MW).
Een Slechtvalk maakte op 3-5 de omgeving van Zeeburg nog onveilig
(voor watervogels/steltlopers natuurlijk) (PP).
KWARTEL TOT EN MET STERNS
Ondanks de kou kwamen er enkele Kwartels naar ons eiland: 25-5 roep
op de Hoge Berg (GC) en 31-5 roep in Bleekersvallei (LD). Een
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onfortuinlijk exemplaar vormde een ongetwijfeld lekker hapje voor een
Velduil:MS vond nog slechts een vleugeltje in een nest van deze soort!
Heel mooi was de waarneming van I.Plaatsman van een Porseleinhoen
langs de sloot bij de electriciteitsfabriek op 7-4. Het diertje maakte zich
zwemmend en duikend (wordt ook in de literatuur genoemd) uit de
voeten/poten.
Een late Kraanvogel kwam op 21-5 uit zee op de Mokbaai af, maar
werd door allerlei vogels zo op z'n huid gezeten dat hij rechtsomkeert
maakte en weer 'het zeegat koos' (EF&SC,ook SBB).
MZ&CZ telden een aantal malen de Kluten tussen Oost en Oudeschild.
De meeste waren er op 24-4: 92 in het Wagejot en 12 tot Oudeschild.
Op 23 en 28-5 waren er nog 76 (zonder de jongen) in het Wagejot (=38
paar?).
Rond half mei was er wat strand- en steltloper trek, bijvoorbeeld 15-5 2
Bontbekjes over de Westerduinen naar noord (LD), 13-5 12
Drieteenstrandlopers
in de Mokbaai (SBB), 14-5 11 Kleine
Strandlopers aldaar (SBB), 12 en 13-5 resp. 2 en 3
Krombekstrandlopers
(SBij) en 17-5 2 Grutto's over de Bleekersvallei
naar noord (LD).
Temmincks Strandlopers zijn eigenlijk een buitenkansje: BL kreeg dat
op 7-5 in Waaienburg (2 èx.).·
Van 6 tot 16-4 was vrijwel dagelijks één Regenwulp op de
Schettersweid in de Dennen aanwezig. Vanaf de 18e nam het aantal toe:
9 ex (AD). Daarna waren er veel meer: 24-4 45 (AD), 25~4 48
(GW&MW), 27-4 50 (Schettersweid en bij Rovershut)(AD) en 29-4 op
beide plaatsen 54 en nog eens 24 langs de Californiëweg, dus 78 totaal
(AD). De laatste 3 ex. werden daar op 8-5 gezien.
Zwarte Ruiters trokken vooral in de derde decade van april over en op
30-4 verbleven er 17 in het Wagejot (AD&SD). Op 24-5 zat nog een
exemplaar bij De Petten (AD&SD).
,"
Op 29-5 verbleven nog 2 Groenpootruiters
in de Slufter (LD).
Er werden nogal wat Bosruiters gemeld:29-4 2 in Waaienburg (BL),
dan op 1,2 en 7 mei 1 ex. aldaar (JdR,BL), op 8-5 overvliegend bij p1.6
(SBB) en 11 en 24~5 1 ex. Biesbos (FM).
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Op 19-4 en 2-5 vloog een paartje Zwartkopmeeuwen
nabij de Ruige
Hoek (AD&SD), op 20-4 was er een paartje in de Westerduinen (LD),
29-4 vloog een ex. over De Geul (SBB) en 4-5 werd de soort in het
Duinpark gehoord (SD). Een broed geval of -poging mogen we dus
verwachtent
Op 3-5 vlogen enkele Zwarte Sterns over De Geul (SBB) en op 20-5
was er een in de TESO-haven (BL).

DRAAIHALS TOT EN MET GORZEN
Een versufde Draaihals werd op 24-4 op EcoMare gebracht en de
volgende dag weer los gelaten, op 2-5 zag JdR een ex. in Polder
Wassenaar en op 14-5 was er een in de Bleekersvallei (LD).
RK&KK zagen op 2-4 bij het Reddingboothuisje 2 Waterpiepers.
Een
voor Texel zeldzame soort.
Half mei waren er veel Noordse kwikstaarten:
14-5 70 bij de
Eijerlandse vuurtoren (BL), op diverse plaatsen werden ook Engelse
Kwikstaarten gezien. Bovendien meldt MB op 15-5 bij zijn huis 7 gele
kwikstaarten met een geheel pikzwarte kop: dat zouden
Balkankwikstaarten
geweest kunnen/moeten zijnl? De wind was toen
wel oostelijk, maar de 'gele kwikken' zijn soms moeilijker dan uit de
boekjes lijkt. Dat geldt ook een beetje voor de waarneming van een
geheel knalgele kwik tussen Engelse en Noordse op 13-5 bij paal 12 en
die als Citroenkwikstaart
werd gemeld (JW).
Op 6-4 werd door AO nog een Rouwkwikstaart
uit Waaienburg gemeld
en een gemengd broedgeval Rouwkwik X Witte Kwik vond plaats
langs de Rommelpot (AD). .
Op 6-4 zaten er al 4 Blauwborsten in De Geul te zingen (SBB), later
vond JW daar 2 nesten.
Vàn 15-4 tot 23-4 was een mannetje Zwarte Roodstaart bij EcoMare
aanwezig (AO,AD&SD), er werd echter niet gebroed. Op 24-5 zat een
vrouwtje van deze soort bij het Westerslag op de buizen van de suppletie
(FM). Broedpoging?

-82-

Het aantal Beflijsters, tussen 3-4 en 11-5 (Bieekersvallei,LD), was niet
groot met max. 5 bij de Eijerlandse vuurtoren op 30-4 (GW&MW).
Bijna jaarlijks, maar nu vroeg, lijkt de Baardgrasmus
gezien te gaan
worden: 30-4 en 1-5 een mannetje De Muy(DBA).
Ik hoorde slechts van één Vuurgoudhaan:
2-4 de Ruige Hoek (SD) en
er waren maar een paar Bonte Vliegenvangers.
Hoewel de Buidelmees in grote delen van Nederland al een regelmatige
broedvogel is, zijn waarnemingen op Texel zeldzaam. Op 28 en 29-5
werd echter weer eens een ex. in de Horsmeertjes gezien (o.a.
MB,JD,HM en GV). Later werd hij niet meer terug gezien.
Gedurende mei hoorde ik van een 10-tal waarnemingen van de
Wielewaal (div. wrns). In de Dennen is sprake van tenminste één
territorium (AD).
De eerste Grauwe Klauwier (vrouw) liet zich op 19-5 langs het Jan
Ayeslag zien (SBB), daarna waren er exemplaren op 20-5 nabij de
Eijerlandse vuurtoren (man) (EF&SC), 25-5 De Geul (man) (SBB) en
30-5 zelfs 2 vrouwtjes Bleekersvallei (LD).
Roeken 'overzomeren' tegenwoordig ook op Texel, d.W.Z. gedurende
de broedtijd van de soort (maart-april-mei) blijven er enkele op het
eiland: 21-4 en 7-5 1 en 9-5 2 ex. nabij de Ruige Hoek (AD).
Een late Bonte Kraai (of zomergast?) werd door WE op 14-4 in de
Prins-Hendrikpolder gezien.
Na de vroege Roodmus op 8-5 werd een exemplaar waargenomen in het
Krimbos op 23-5 (PD).
.
Opmerkelijk is de waarneming van AO van een man Goudvink op 3-5
nabij het Kerckeland. Er zijn meer van dergelijke
voorjaars waarnemingen van Texel bekend en er is nog altijd een gerucht
dat iemand weleens elders gekweekte dieren hier uitzet.
Tenslotte ook zeldzaam is de waarneming van een Grauwe Gors op 304 in de Bollekamer door JdR. De soort was al jaren niet meer op pet
eiland gezien!
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Zoals gebruikelijk de waarnemers voor zover al niet genoemd, die bij
deze bedankt worden voor de moeite van het doorgeven, doorbellen of
doorfaxen van hun gegevens:
CB=Cees Bruin, KB=Klaus Brass, MB=Martin Birkenhäger,
GC=Gerhard Cadée, AD&SD=Adriaan & Sytske Dijksen, JD=Jan
Duin, KD=Klaas Druif, LD=Lieuwe Dijksen, PD=Pieter Duin,
WE=Wilma Eelman, EF&SC=EIs Feuth & Stephan Cramer,
KK=Kees Kuip, RK&KK= Ruud & Kitty Kampf, BL=Bob Loos,
FM = Fritsjan Maas, HM=Hannes Milder, AO=Arthur Oosterbaan,
PP=Piet Postma, JdR=Jacques de Raad, MS=Maarten Stoepker,
GV=Gerrit Viseh, GW&MW=Giel & Marco Witte, JW=Jan Witte,
MZ&CZ=Mart & Christof Zijm. Verder staat DBA voor Dutch Birding
Association, SBB voor Staatsbosbeheer (in dit geval het team uit de
Geul-Bollekamer=CB,HM
en JW) en betekent div. wrns. diverse
waarnemers.
Wat de rubriek betreft gaan we de zomerslaap in, maar dat betekent niet
dat we het veld niet meer in moeten. Er moet nog heel wat
inventarisatiewerk worden afgemaakt en bovendien begint de trektijd al
weer bijna
.
Waarnemingen graag tot en met 31 augustus naar mij,
Adriaan Dijksen.
Rommelpot 7,
1797 RN Den Hoorn, Texel.
02220-19231 of 17741 (werk) of 17744 (fax, werk).
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