Kokmeeuwen Chroicocephalus ridibundus, ad, Wagejot, 30 maart 2014 (Piet Druif)
paal 20. Gedurende het hele najaar kwamen er meldingen binnen van Drieteenmeeuwen voor de kust met een
max van 165 ex op 20 oktober bij paal 20 en met een kleine piek half december met een uurtotaal van 334
ex op 14 december bij paal 9.
Vorkstaartmeeuw Xema sabini In een tijdsbestek van 4 dagen in oktober vonden 5 waarnemingen plaats,
alle van 1kj vogels: 20 oktober 1 ex >zw bij paal 15, 21 oktober 1 >zw bij paal 17, 22 oktober 1 >w over het
Marsdiep, 22 oktober 1 >zw bij paal 16 en 23 oktober 1 ex >zw bij paal 21.
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus Zeer talrijke broedvogel in de natuurreservaten aan de oostkust. In
totaal werden 2.337 paren geteld. Dat is veel minder dan in 2013 toen er 3.387 paren waren, maar ongeveer
gelijk met 2012, 2.294 paren. De meeste broedden ook dit jaar in het Wagejot (805 paren) en in Ottersaat
(794 paren).
Tijdens de hoogwatertellingen werden de volgende aantallen vastgesteld:
18 jan
855

18 mei
3.433

14 sep
6.670

8 nov
3.712

Kokmeeuwen werden in alle maanden van het jaar gezien. Er kwamen 942 meldingen binnen. Het hoogste
aantal was 1.800 ex op 28 juli op Zeeburg. In 2013 werden er tijdens de integrale telling van 10 augustus ruim
25.000 Kokmeeuwen geteld. De augustustelling heeft dit jaar niet plaatsgevonden en daarmee is mogelijk de
jaarlijkse piek in aantallen gemist. Tijdens zeetrektellingen bij paal 9 werd het hoogste uurtotaal geregistreerd
op 27 september met 1.032 ex in 2 uur. Gemiddeld over de 129 teluren passeerden hier 57 ex per uur, in 2013
waren dit nog 153 ex per uur.
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus Er kwamen 174 meldingen van deze soort binnen uit bijna alle maanden
van het jaar met uitzondering van juni en juli. De meeste waarnemingen kwamen uit oktober (45%) en april
(17%). De grootste concentratie was 100 ex op 12 april bij paal 33. Tijdens zeetrektellen bij paal 9 werden in

38

ex, alle drie 1kj, vloog op 17 september over de noordpunt >z. Een laatste ex vloog op 18 september >z over
het eiland.
Vale Gier Gyps fulvus Een 2kj ex vloog op 1 augustus langzaam naar >z over het eiland. Dit is de vierde waarneming voor Texel.
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus Schaarse broedvogel: in totaal broedden er 30 paren (nesten en territoria), waarvan 19 in het duingebied en 11 elders. Dit aantal is vermoedelijk te laag want niet alle gebieden
zijn geteld. In 2013 waren er 38 paren.
Het eerste ex, een ♀, werd op 19 februari waargenomen nabij Den Burg. Begin maart kwamen de meeste ex
terug en waren er bijna dagelijks waarnemingen tot eind oktober. In november werden op 6 dagen nog 7 waarnemingen gedaan. In december waren er 2 waarnemingen waarbij het laatste ex, een 2kj ♂ op 21 december
joeg over de Mokbaai. Er werd een max van 6 ex bijeen gezien: op 16 april in polder Waal en Burg en op 19
juli vanaf de Bertusnol (De Muy) 1 ad ♂ met 5 juv ex.
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Zeldzame broedvogel: er werden 4 paren vastgesteld. De nesten
lagen alle in het niet begraasde duingebied tussen de
Bollekamer in het zuiden en De Koog in het noorden.
Van 3 nesten vlogen de jongen, in totaal 9, uit. In
het zuidelijk duingebied rond De Geul bevond zich
mogelijk nog een territorium.
Deze aansprekende soort werd, hoewel hij schaars is,
veel doorgegeven. Er waren in totaal 648 meldingen.
Een max van 3 ex werd op 28 april gemeld in de
Bleekersvallei, een ad ♂ met 2 ♀. In december werd
18 maal een ♀ doorgegeven en slechts 1 maal een ♂.
In januari waren er 58 waarnemingen van een ♀ en
12 van een ♂, uiteraard grotendeels dezelfde ex betreffend. Opmerkelijke waarnemingen van deze soort
werden gedaan op 6 maart, toen een ♀ bij De Schorren verjaagd werd door een Haas Lepus europaeus,
op 12 april toen een paartje boven de Westerduinen
in gevecht raakte met twee Torenvalken Falco tinnunculus en op 30 augustus, toen in de Bunkervallei
een Oeverloper A hypoleucos werd gegrepen door een
ad ♀. Het kaartje laat de locaties van alle waarnemingen zien waarbij een verdeling is gemaakt tussen
de waarnemingen in de broedtijd (maart t/m september) en daarbuiten.

Blauwe Kiekendief

Waarnemingslocaties
Aantal in maart t/m september
1
2
3

Aantal in de overige maanden
1
2
3

Steppekiekendief Circus macrourus Na in 2011-2013 jaarlijks in het voorjaar te zijn waargenomen, ontbrak
de soort dit jaar in dit jaargetijde. In het najaar was een 1kj op 10-18 oktober aanwezig in Midden-Eierland,
voornamelijk bij de Oorsprongweg. Daar was kennelijk veel voedsel te vinden in een perceel Mosterd. De vogel
maakte ook uitstapjes naar o.a. De Muy en polder Het Noorden.
Grauwe Kiekendief Circus pygargus Slechts 3 ex vlogen dit jaar over het eiland, alle tussen half mei en half
juni. Het eerste ex, een ♂, vloog op 17 mei over de Schilbolsnol. Op 19 mei werd een ♀ gefotografeerd boven
de Tuintjes. Het derde en tevens laatste ex vloog op 14 juni over de Prins Hendrikpolder.
Sperwer Accipiter nisus Zeldzame broedvogel: in de Staatsbossen broedden 4 paren en elders 2 (Krimbos en
Dijkmanshuizen), zodat er in totaal sprake was van 6 paren. In 2013 waren er slechts 4 (in plaats van 3 zoals
is vermeld in OJV 2013) en in 2012 9.
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Steppekiekendief Circus macrourus, 1kj ♂, Eierland, 11 oktober 2014 (Karel Mauer)

Zeearend Haliaeetus albicilla, 1kj, polder Het Noorden, 29 augustus 2014 (Jos van den Berg)
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De eerste waarneming van 1 ex op 1 januari in het Californiëbos betrof een roepend ex. Daarna kwamen tot 25
oktober slechts een 10-tal meldingen binnen van meestal 1 ex uit de Staatsbossen en 9 meldingen van elders
op Texel. Het hoogste aantal op 12 oktober betrof 3 ex overvliegend in De Nederlanden.
Baardman Panurus biarmicus Zeldzame broedvogel: er werden geen territoria vastgesteld, maar een reeks
waarnemingen wees op mogelijk broeden in de Mokbaai en het westelijk Horsmeertje.
In het eerste halfjaar kwamen slechts 4 waarnemingen uit andere gebieden (Nieuw Buitenheim, de Roggesloot,
de vijver van Jochems en de Robbenjager). Alle andere waarnemingen kwamen van de zuidelijke duinmeren.
Het hoogste aantal dat in die periode werd gezien bedroeg zowel op 19 maart als op 29 juni 4 ex resp bij de
Robbenjager en bij de vijver van Jochems. In het tweede halfjaar werden groepjes op andere plaatsen dan de
zuidelijke duinmeren gezien, zoals in de polder Eierland nabij de hoeves Bern en Dorpzicht, bij het haventje
van De Cocksdorp, in de Eierlandse duinen, in het Hoornder Nieuwland, in De Snippen, bij de Roggesloot, in
polder Waal en Burg en bij de golfbaan. Het hoogste aantal in het noordelijk deel van Texel bedroeg 16 ex op
11 oktober in polder Eierland nabij hoeve Bern en het hoogste aantal in het zuidelijke duingebied bedroeg 12
ex op 24 oktober in de Mokbaai.
Boomleeuwerik Lullula arborea Zeldzame broedvogel: langs de duinbosrand werden 5 territoria vastgesteld.
Bovendien waren er nog 2 op camping Loodsmansduin. Het totaal van 7 is het hoogste aantal sinds de soort
weer op Texel broedt. In 2013 werd slechts 1 territorium vastgesteld.
De eerste waarneming werd gedaan op 24 februari, 9 ex op een akker aan de bosrand bij Elzenhout. Op 4 maart
waren er 3 ex in De Tuintjes. Vanaf 8 maart werden op verscheidene plaatsen zingende ex gehoord. Het ex dat
op 12 april in de Eierlandse duinen zong en wellicht later bij De Tuintjes overvloog, betrof waarschijnlijk een
doortrekker. In mei, juni en juli waren er alleen waarnemingen op of bij de broedplaatsen. In De Naal (nabij
het Loodsmansduin) waren bijv op 8 augustus 10 ex, ad en juv, aanwezig. In september werd 1 ex op de Robbenjager gezien. In de eerste helft van oktober waren er meer waarnemingen van 1 of 2 ex. Daarbij vielen een
zingend ex op 3 oktober langs de zuidelijke bosrand en ook een hoog overtrekkend en zingend ex over Zeeburg
op 12 oktober, op. De laatste Boomleeuwerik van het jaar vloog op 4 november over ’t Horntje.
Strandleeuwerik Eremophila alpestris, De Koog, 25 april 2014 (Michel Veldt)
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Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum, ♂, De Tuintjes, 24 mei 2014 (Diederik Kok)

Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum Heel bijzonder waren de waarnemingen van maar liefst 3 zingende
vogels in het voorjaar, resp op 24 mei in De Tuintjes, op 25 mei in de Eierlandse duinen en op 6-7 juni bij het
Reddingboothuis. Er zijn nu 6 waarnemingen voor Texel bekend.
Bosrietzanger Acrocephalus palustris Schaarse broedvogel in natte duinen en natuurgebieden in het cultuurland.
De eerste voorjaarswaarneming was op 30 april, 1 ex bij het westelijk Horsmeertje. Op 2 mei verbleef 1 zingend
ex aan de Moksloot en vanaf 12 mei werd de soort dagelijks gehoord. De najaarstrek begon waarschijnlijk
begin augustus: 6 augustus 1 ringvangst in de Korverskooi en 8 augustus 1 ex op vakantiepark De Krim. In
september werden nog 4 waarnemingen gedaan. Daarvan verbleef het laatste en heel late ex op 23 september
bij De Tuintjes.
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus Talrijke broedvogel, verspreid over het hele eiland.
Vanaf 21 april, 1 ex in De Geul, werd de soort dagelijks veelal zingend, waargenomen. Verreweg de meeste ex
werden rond de duinmeren en in de noordkop gezien. Het ex dat op 8 juni vanuit een duindoornstruik in De
Tuintjes zong moet een late doortrekker geweest zijn. De laatste zang werd op 14 augustus gehoord in de Witte
Hoek. Toen was er al sprake van doortrek: op 31 juli werden 12 ex geteld in een slootje van c 300 m lengte in
polder Eendracht. In de Korverskooi werden in augustus en september per decade 6, 6, 20, 10, 8 en geen gevangen. Het laatste ex daar werd op 20 september bemachtigd. In het veld werd het laatste ex op 29 september
gezien, ook in de Korverskooi. Maar er was een nog later geval op 17 oktober, 1 ex in de vijver van Jochems.
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus Vrij talrijke broedvogel, hoofdzakelijk in de duinen.
Er is een vroege eerste voorjaarswaarneming van 1 zingend ex in de Westerduinen op 30 maart. Vanaf 4 april,
1 zingend ex bij de Robbenjager, werden vrijwel dagelijks waarnemingen gedaan. Verreweg de meeste Rietzangers werden gehoord rond de zuidelijke duinmeren en in de noordkop. De 10 ex op 26 april bij de Robbenjager
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