JAARVERSLAG 2020

Vereniging
In 2020 bestond het bestuur uit (in alfabetische volgorde):
Adriaan Dijksen (natuurhistorisch secretaris)
Lieuwe Dijksen (secretaris)
Rina Rood (penningmeester)
Henry Soyer (algemeen bestuurslid)
Marcel Wijnalda (p.r.-zaken)
Er waren vacatures voor voorzitter, vogelbeschermingzaken, excursies en lezingen. De daarbij behorende
werkzaamheden werden verdeeld over de andere bestuursleden.
Aan het begin van het verenigingsjaar had de vwg 350 leden, aan het eind 342, waarvan 115 niet op het eiland. Naast
opzeggingen meldden zich ook een aantal nieuwe leden aan. De redenen van opzeggen waren overlijden, ouderdom,
vertrek naar de overkant en beeïndigen wegens wanbetaling.
De al geplande ALV begin april moest in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
worden afgezegd. We hoopten de vergadering in de herfst alsnog te houden, maar dat was ook niet mogelijk.
Daarom werden de leden middels De Skor en de Koekoek verzocht te reageren op de jaarstukken op onze website. Er
zijn geen reacties binnengekomen waarop we de stukken als goedgekeurd zijnde kunnen beschouwen.
Lieuwe Dijksen

Excursies/lezingen
Ook de geplande excursies en/of lezingen moesten a.g.v. de coronaperikelen worden geschrapt. Op één na, net voor
de maatregelen van krachtwerden: de lezing van Fred Koning over zo’n 60 jaar onderzoek aan de Bosuil (en andere
roofvogels en uilen) in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij liet ons ondermeer zien hoe verandering van het
gebied en niet te vergeten de komst van de Havik, de soortensamenstelling totaal veranderde.
Tijdens het International Festival of Owls in Houston, Minnesota kreeg hij daarvoor de World Owl Hall of Fame
Award.
Lieuwe Dijksen

De Skor
De redactie bestond uit (in alfabetische volgorde):
Lieuwe Dijksen,
Keympe van der Gronden
Rita en Peter de Man
Cor Smit
De opmaak en het drukklaar maken werd weer uitbesteed aan Anet van de Elzen.
De door Langeveld & de Rooy gedrukte Skorren werden door Otto Werkman gedistribueerd aan een 15 bezorgers, zodat alle
leden op Texel hem in de bus krijgen. In nieuwsbrief Koekoek werd de link naar de downloadpagina op de website
gepubliceerd, zodat alle leden het blad ook in digitale vorm kunnen lezen of bewaren. “Overkanters” konden De Skor
ook weer gedrukt krijgen bij betaling van de portokosten.
Er werden weer 4 nummers uitgebracht met een totaal van 148 pagina’s. Als we de advertentiepagina’s er af halen
blijven er 133,5 over met teksten en afbeeldingen. Veel auteurs leveren zelf fotomateriaal aan. Speciale vermelding
verdienen de fotografen Hans Jansen en René Pop die gratis foto’s ter beschikking stelden.
De Skor werd gesponserd door Administratiekantoor Rood. De adverteerders waren (in alfabetische volgorde):
35 graden noord
Langeveld & de Rooy
Teso
Vakantiehuis Prunella
Vakantiehuisjes Elzenhout
Vakantiepark De Krim
Vogelinformatiecentrum
Lieuwe Dijksen

Jaaroverzicht 2020 Vogels op Texel
In 2020 werd voor de 23e maal het jaarverslag ‘Vogels op Texel’ (eerder Ornithologisch Jaarverslag Texel) door ons
uitgebracht. Dat betrof uiteraard het overzicht over het voorkomen van de vogels op Texel in 2019. Mede door
coronaperikelen kon de uitgave niet voor de paasdagen verwezenlijkt worden en verscheen het verslag in de loop
van mei. De redactie werd deze maal gevoerd door een drietal: Peter van der Meer, Bernard Spaans en Vincent Stork.
Het bestuur is de redacteuren zeer erkentelijk voor hun inzet. Dat geldt uiteraard ook voor de meer dan 20(!)
medewerkers die soortteksten schreven, gegevens aanleverden, foto’s beschikbaar stelden, grafieken en kaartjes
tekenden, corrigeerden en distribueerden.
In het verslag worden alle in 2019 waargenomen vogelsoorten vermeld. Per soort worden de eerste en laatste
waarneming, de aantallen doortrekkers en broedvogels genoemd en verdere bijzonderheden of
wetenswaardigheden beschreven. Als basis van de teksten dienden 11 eilanddekkende tellingen van water- en
wadvogels, talloze broedvogelinventarisaties en de gegevens vermeld via https://texel.waarneming.nl.
Wat begon als een eenvoudig boekje in zwart en wit is inmiddels uitgegroeid tot een uitgave van 88 pagina’s met 44
fraaie kleurenfoto’s en diverse tabellen en enkele kaartjes en grafieken. Naast de gegevens per soort bevat het
boekje een uitgebreid overzicht van de weersomstandigheden per maand.
Dit jaar werden 5 soorten (Wilde Zwaan, Kleine Rietgans, Topper, Parelduiker en Roodhalsfuut uitgebreider
beschreven en het voorkomen in de context van de afgelopen 2-6 decennia geplaatst.
In 2019 was op www.Texel.Waarneming.nl sprake van 193.153 Texelse vogelwaarnemingen, ingebracht door 1956
verschillende vogelaars. Het aantal waarnemingen en waarnemers groeit ieder jaar weer. Het vogelen is en blijft
populair op Texel!
In totaal werden in 2019 281 soorten vogels op het eiland gezien. Eén daarvan (Indische Kievit Vanellus indicus) was
nog niet eerder op Texel gezien. Het totale aantal ooit op Texel waargenomen vogels komt hiermee op 395!
Het boekje was te koop bij de Texelse boekhandels, Ecomare, VVV Texel en het Vogelinformatiecentrum en is nu nog
voor € 10, - bij de Vogelwerkgroep verkrijgbaar.
Totaal werden 750 exemplaren gedrukt waarvan het grootste deel naar onze leden ging die het gratis als extra
exemplaar van de Skor kregen. Voorts werd een 20-tal ex verzonden naar verenigingen en organisaties op het eiland,
waarbij de Gemeente Texel en ALV De Lieuw en naar natuurverenigingen en tijdschriften met het verzoek in hun
publicaties aandacht aan onze uitgave te besteden.
Adriaan Dijksen

Broedvogelinventarisaties 2020
Acht tellers hebben dit jaar zoals al lang gebruikelijk, alle bezette nesten van de Huiszwaluw op Texel geteld. In de
Skor is hierover al verslag gedaan.
Daarnaast werden 25 gebieden van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten door 10 leden van de Vogelwerkgroep
geïnventariseerd op broedvogels. Hierbij een aantal kleine zoals de Molenkolk, Ceres en een zestal bosjes op de Hoge
Berg. Grotere gebieden die al vele jaren door leden van de Vogelwerkgroep geïnventariseerd worden zijn: ten minste
350 van de 500 ha van de Dennen, de Korverskooi met aangrenzend duingebied, het Waalenburgerdijkje, De Petten
en het Stoar en het hele duingebied vanaf Jan Ayeslag tot aan Camping Kogerstrand.
Bovendien werden door ons in veel gebieden langs de waddendijk de kolonievogels en kluten en plevieren geteld.
Verder werd deels door leden, deels door andere vogelaars, het totaal aantal broedgevallen van Torenvalk, Kerkuil en
Nachtzwaluw geteld.
Om tot zo goed mogelijke totalen van het aantal broedgevallen van enkele interessante soorten (zoals Kluut,
Bontbekplevier en Havik) te komen werden alle data op Waarnemingen.nl nagezocht. Het is teleurstellend te ervaren
dat waarnemers op deze site dikwijls niet alle rubrieken met betrekking tot gedrag of eventuele broedindicaties
invullen, maar alleen de soort, zodat er geen conclusies aan verbonden kunnen worden voor wat betreft territorium
of broedgeval. Ook vermelden vogelaars, zelfs leden, dergelijke waarnemingen soms helemaal niet (of bij ons of op
Waarneming.nl).

Met een medewerker van Sovon en SBB Texel werd begin maart, nog net voor de lock-down, gesproken over de
aanlevering en verwerking van de resultaten van de broedvogelinventarisaties.
Adriaan Dijksen

Bescherming en contacten
Met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werd gesproken over verbetering van contacten en
informatievoorziening tussen (leden van) de VWG en de natuurterreinbeheerders. Vooral negatieve uitingen op
Facebook of andere media over deze organisaties en het beheer dat ze uitvoeren, zorgt voor ergernis. Als dit gedaan
wordt door leden van de VWG heeft het bestuur daar uiteraard geen zeggenschap over. Wel kunnen wij een rol
spelen bij het geven van de juiste informatie. SBB en NM benadrukken dat bij vragen of opmerkingen over hun
beheer bij hen ‘de deur altijd open staat’ en overwogen zelfs een speciaal voorlichtingsuurtje voor een ieder in te
stellen.
Net de nieuwe eigenaar van “Einde van de Wereld”, de boerderij bij De Petten, werd in september gesproken over
het natuurvriendelijk inrichten van zijn terrein. Hij had daar overigens ook al contact met NM en SBB daarover.
Wij dienden een zienswijze in met betrekking tot het voorgenomen besluit op de aanvraag voor een verklaring van
geen bezwaar voor het opstijgen en landen met maximaal drie gemotoriseerde schermvliegtuigen (paramotors) voor
maximaal vijftien vliegdagen per jaar, vanaf een weiland gelegen aan het fietspad tussen de Pontweg en het
Waalenburgerdijkje. We vrezen voor veel verstoring van vogels in en buiten de natuurgebieden door het lawaai in
combinatie met het uiterlijk (parachute). Volgens de Wet luchtvaart mogen luchtvaartuigen slechts opstijgen (en
landen) op een aangewezen en erkend luchthaventerrein. Op grond van de Regeling Burgerluchthavens geldt echter
een vrijstelling voor terreinen die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen en landen van gemotoriseerde
schermvliegtuigen (onder welke categorie de paramotor valt). Voor deze terreinen hoeft geen luchthavenbesluit of
luchthavenregeling te gelden. Van de vrijstelling kan slechts gebruik worden gemaakt als de burgemeester een
verklaring van geen bezwaar in verband met openbare orde en veiligheid heeft afgegeven. Omdat daarmee er geen
problemen vielen te verwachten kon de gemeente de aanvraag niet weigeren. Eén van de voorwaarden was, dat de
vergunninghouder vooraf moest melden wanneer hij gebruik zou gaan maken van het terrein en zegde de
behandelend ambtenaar toe die melding aan ons door te geven zodat wij zouden kunnen controleren of het
opstijgen en landen, waaraan geen limiet in aantal gebonden was, geen verstoring zou veroorzaken. Dat is echter
nooit gebeurd. In in elk één geval omdat de meldingen dat er in het weekend gevlogen ging worden op vrijdagavond
wanneer er niemand meer op het gemeentehuis is, werden gedaan. De ambtenaar liet nog weten dat de gemeente
bij de Wetgever probeert bovengenoemde vrijstelling voor paramotors niet van toepassing voor Texel te laten zijn.
In het natuurgebied Polder Wassenaar zou het kokkelonderzoek (in de landschapsontsierende bakken) dit jaar
gestopt zijn. Door druk vanuit de ondernemers- en ook onderzoekswereld om ‘groene’ verdienmodellen in en langs
Werelderfgoed gebied Waddenzee mogelijk te maken wil men de onderzoeksfaciliteiten in Wassenaar doorgang
laten vinden. Bij een eerste overleg ter plaatse werd ook de VWG uitgenodigd. Wij hebben in eerste instantie gesteld
dat afspraak, afspraak is en het gebiedje nu weer als natuurgebied moet worden ingericht.
(Er is toch anders beslist, maar verder overleg en planning speelden begin 2021).
Vertegenwoordigers van de VWG vergaderden dit jaar ten minste vier maal in de werkgroep Beheer, Onderhoud en Recreatie
(BOR) van het Nationaal Park Duinen van Texel (Marc Plomp) en vijf maal in het bestuur van de Stichting Nationaal
Park Duinen van Texel (Adriaan Dijksen). Ook onze secretaris, Lieuwe Dijksen, maakte deel uit van de werkgroep BOR,
maar als vertegenwoordiger van een andere organisatie en Cor Smit op persoonlijke titel als verantwoordelijke voor
het Onderzoek (één van de doelen van het park). Zij allen proberen daar de belangen van de vogels zo goed mogelijk
te behartigen.
Adriaan Dijksen

Verslag SOVON-watervogeltellingen 2020
De telling van 11 januari was de laatste telling onder bezielende leiding van Cor Smit. Hij heeft vanaf het begin van de
gecoördineerde tellingen onder de vlag van SOVON de tellingen vorm gegeven en ook al daarvoor was hij op Texel
begonnen met gestructureerde tellingen om zicht te krijgen op voorkomen en aantalsverloop van watervogels. Zijn
oproep in de Skor was voor ondergetekende reden om het over te nemen. Zo’n mooie en belangrijke reeks van
tellingen moet zeker voortgezet worden. Hier wil ik Cor graag bedanken voor al zijn fantastische werk en voor de hulp
bij het overnemen van het coördinatorschap.
De eerste telling die ik zou vormgeven werd meteen in de wielen gereden door Covid. Andere Waddeneilanden
zouden sowieso niet geteld worden en ook voor Texel gold dat een bijvoorbeeld de Hengst en de Steenplaat en de
Razende Bol al niet geteld zouden kunnen worden en voor andere gebieden gold dat samen met iemand uit een
ander huishouden tellen vanuit een auto al lastig zou worden. Ik heb toen besloten de telling niet door te laten gaan.
Daar door werd 19 september mijn eerste telling. De vaste tellers zijn in belangrijke mate nog steeds kwiek en
inzetbaar (hulde!), maar er waren ook wel wat gaten ontstaan. Daarom begon ik ook nieuwe tellers te werven. Dat
blijkt niet altijd even makkelijk, vooral om mensen voor meerdere tellingen per jaar vast te leggen. Uiteindelijk lukt
het altijd wel om de gebieden geteld te krijgen, maar mocht één van de lezers (mee) willen tellen, meld je dan bij mij.
Ook al reserveteller ben je voor de organisatie van deze tellingen van onschatbare waarde!
Na september volgden tellingen op 7 november en de extra telling op 19 december. Al deze tellingen konden
eigenlijk zonder problemen worden uitgevoerd, alleen in december konden door harde wind de Hengst/Steenplaat
en de Razende Bol niet worden geteld.
Het invoeren van de resultaten van de tellingen gaat de meeste tellers goed af en inmiddels is het mogelijk om met
de app Avimap de tellingen live in het veld in te voeren, zodat je na de telling alleen maar hoeft te uploaden en dan
ook meteen klaar bent. Je kan zo elk afzonderlijke groep vogels exact invoeren op de plek waar je ze gezien hebt. Ik
heb nu twee telling met deze app gewerkt en ik vind het erg handig.
Dan de resultaten:
We hebben deze vier tellingen met in totaal minimaal 35 tellers en hulptroepen volbracht. Zonder iemand tekort te
willen doen vind ik het leuk om te vermelden dat André van der Vliet als vaste secondant van Pieter Duin altijd met
zijn fourwheeldrive het hele strand tussen paal 9 en paal 33 afrijdt. Zonder zijn hulp zou dit stuk veel lastiger te tellen
zijn. Veel dank daarvoor! Ook het vermelden waard zijn de Texelse jonge honden Koen Stork, Tim Schipper en
Thomas Avila Lutke Schipholt die geregeld als invallers een gebied tellen. Klasse!
In totaal werden 419.377 vogels geteld:
-

11 januari: 92.274 vogels
19 september: 86.839 vogels
11 november: 115.889 vogels
19 december: 122.375 vogels

Hoge totalen werden opgetekend van de volgende soorten:
-

Smient was zeer talrijk met in januari, november en december respectievelijk 14.675, 16.551 en 19.779
exemplaren.
Grauwe Ganzen piekten ook in deze maanden met respectievelijk 11.273, 13.929 en 13.095 en exemplaren.
Kolganzen waren vooral in december erg talrijk met 17.530 exemplaren en diezelfde telling leverde ook
11.266 Brandganzen op.
De telling van september leverde nog lang geen topaantallen ganzen en Smienten op maar wel 11.948
Zilvermeeuwen en 10.687 Wulpen.

Bijzondere soorten werden ook in de meeste maanden wel opgetekend, wat te denken van:
-

de Flamingo en een Grote Burgemeester in januari
een Parelduiker, een Temmincks Strandloper en een Zeearend in september
een Topper, een Roodhalsfuut en 2 Zwarte Ibissen in november
een Kuifaalscholver in december

Het telseizoen 2021-2022 is inmiddels van start gegaan met de septembertelling en de eerstvolgende telling is op 20
november. Wil je mee of kan je zelfstandig een gebied tellen meld je dan met een mailtje of een appje
Vincent.Stork@gmail,com / 06-41434989). De andere tellingen daarna vallen op 22 januari, 21 mei en 18 juni.
Vincent Stork

Ganzen- en zwanentellingen 2020
Er werd vijf keer geteld: op 16 februari, 15 maart, 12 april, 10 mei en 18 oktober. Er werd altijd op zondagen
geteld en rond hoogwater. Tijdens de tellingen in april en mei werden alleen de Brand- en Rotganzen geteld.
Deze 2 tellingen werden uitgevoerd door slechts 2 tellers vanwege het beperkte voorkomen van deze soorten op
Texel in april en mei. Aan de overige tellingen deden 9 tot 13 tellers mee. De resultaten van deze tellingen
geven, samen met de wad- en watervogeltellingen, jarenlang georganiseerd door Cor Smit en nu overgenomen
door Vincent Stork, een mooi beeld van het aantalsverloop van de ganzen en zwanen op Texel gedurende het
winterhalfjaar. De resultaten werden o.a. gepubliceerd in de VWG-uitgave “Vogels op Texel, jaaroverzicht 2020”
en werden ingevoerd in de landelijke Sovon-database met watervogeltellingen. De volgende 16 personen
hebben in 2020 één of meer keren aan deze tellingen meegedaan: Marije Binsbergen, Adriaan Dijksen, Lieuwe
Dijksen, Anja Cervencl, Jenny Cremer, Bruno Ens, Rob Hammer, Jarne Kompier, Laurens van Kooten, Kees Kuip,
Bob Loos, Dick Schermer, Cor Smit, Bernard Spaans, Vincent Stork en Theo Willemsen. Met uitzondering van de
Brand- en Rotganzentellingen was het meestal lastig voldoende tellers op de been te krijgen. De groep van
potentiële tellers bestaat momenteel uit 18 personen waarvan altijd een deel niet aanwezig is op het eiland of
niet kan tellen vanwege andere verplichtingen. Vergroten van de tellers-groep zou daarom erg wenselijk zijn!
Zou je wel met deze tellingen mee willen doen: geef je op bij Bernard Spaans.

Bernard Spaans

Verslag Korverskooi ringvangsten in 2020
Het afgelopen jaar was het 28e jaar dat de Korverskooi ringgroep bezig was om vogels te
vangen, te ringen en te onderzoeken. Het werd een jaar waarin we, ondanks de strenge
regels van de lockdown, behoorlijk wat meer vogels ringden dan in het magere jaar 2019
(3113 ex. en 49 soorten tegen 2491 ex. en 43 soorten). Ook het aantal terugvangsten was
hoger (792 ex. tegen 701 ex.).
Begin november werd, sinds we in 1993 als Vogelwerkgroep Texel zijn begonnen met
ringen, de negentigduizendste vogel geringd. Het totale aantal nieuw geringde vogels
kwam sindsdien aan het einde van 2020 uit op 90.441 ex. (gemiddeld 3230 per jaar). Het
totaal aantal teruggevangen vogels kwam uit op 32.456 exemplaren (gemiddeld 1160 per
jaar). Deze grote aantallen werden voornamelijk bepaald door soorten waarvan we er in
die 28 jaren 1000 of meer hebben geringd. Dat zijn:
Merel (22.447),
Zwartkop (18.094),
Roodborst (6873),
Zanglijster (6059),
Koperwiek (5407),
Koolmees (3318),
Goudhaan (3173),
Tjiftjaf (3031),
Winterkoning (2201),
Pimpelmees (2157),
Fitis (2124),
Tuinﬂuiter (2009),
Heggenmus (1730),
Vink (1157) en
Huismus (1020 ex.).

Inspanningen die de vangsten hebben beïnvloed
Tijdens het CES-programma (in het voorjaar) werd standaard 155 meter net gebruikt, bij
het vangen in het najaar stond in het terrein maximaal 235 meter net uit. Hiervan werd
slechts zelden de volledige hoeveelheid gebruikt. Want bij slechte weersverwachtingen of
wanneer er heel veel vogels werden verwacht of bij gebrek aan hulp (en ook als gevolg
van de Corona-maatregelen) werd vaak uit voorzorg slechts een deel van de netten
geopend of vroegtijdig gesloten. Tabel 1 laat zien dat het gebruikte aantal meters net en
het aantal vanguren hoger was dan in 2019 en redelijk overeenkwam met het aantal
meters in de jaren ervoor. De hogere vangsten in 2020 hebben dus meer te maken gehad
met onze eigen inspanningen dan met de aanvoer van vogels. Uit de vangsten per dag en
per 100 meter net blijkt echter dat 2020 één van de minder goede vangjaren was.
jaar

aantal
vangdagen

aantal meters
net per dag

aantal
vanguren

aantal
gevangen
soorten

aantal vogels
geringd/ terug
gemeld

aantal vogels
geringd per dag

aantal vogels
geringd per
100 m

2020

99

179

437

49

3113 / 792

31,4

17,6

2019

88

172

385

43

2491 / 701

28,3

16,4

2018

93

185

452

55

3514 / 942

37,8

20,4

2017

82

179

403

53

3338 / 839

40,7

22,7

2016

90

171

432

53

3676 / 1017

40,8

23,9

2015

97

170

445

57

3920 / 1174

40,4

23,8

2014

95

194

444

56

3820 / 752

40,2

20,7

2013

96

194

485

64

3541 / 1160

36,9

19,0

2012

93

190

422

61

3170 / 1310

34,1

18,0

2011

90

186

447

53

3916 / 981

43,7

23,4

Tabel 1: Inspanning en (ring)vangsten over de jaren 2011 t/m 2020

Andere factoren die de vangsten hebben beïnvloed
Uit Tabel 2 blijkt dat in augustus en oktober veel meer regen viel dan gemiddeld. Van 5
t/m 13 augustus was sprake van een hittegolf en een erg droge periode, daarna volgden
11 dagen waarin veel regen viel. In oktober hadden we 11 dagen met heel veel regen en
bovendien vaak last van verhoogde zichtbaarheid van de netten door ingewaaid blad.
Hierdoor waren we nogal eens gedwongen om van het vangrooster af te wijken,
vroegtijdig te stoppen of later op de dag te beginnen. In september en november was de
gemiddelde regenval lager dan normaal, waardoor in die maanden onze vangsten redelijk
overeenkwamen met voorgaande jaren.

mm regen
gemiddeld Texel

mm regen 2019
Den Burg

mm regen 2020
Den Burg

augustus

85

111

124

september

83

73

67

Maand

oktober

88

50

202

november

81

33

60

Tabel 2. Hoeveelheid regenval (in millimeters) in 2019 en 2020 in Den Burg in augustus t/m november,
vergeleken met de jaarlijkse gemiddelden in deze maanden voor Texel

Er werd door de ringers maar één dag (27 november) met nachtvorst gemeld. Onder
dergelijke omstandigheden doet zich de situatie voor dat de netten, kort nadat ze
geopend zijn, wit aanslaan met rijp en dus erg zichtbaar worden. Ook wind (van 5 Bft. of
meer) is ongunstig tijdens het vangen. Vanaf augustus kwam dat op 31 dagen voor.
De appelbomen in het vanggebied droegen weer redelijk wat vruchten, wat doorgaans
grotere aantallen Zanglijsters en Koperwieken aantrekt. In 2020 bleek dat echter niet
duidelijk uit de vangsten. Tot 7 oktober waren er voldoende vogelkersbessen in het
gebied, waardoor de meeste bes-etende vogels wat langer in het gebied bleven. Dit leidde
echter niet tot grote aantallen gevangen Zwartkoppen. Er werd vanaf begin augustus
gedurende 3 dagen per week vanaf ‘s morgens 9:00 uur door een groep vrijwilligers nabij
enkele netten en in het Kooibos gewerkt en van 14 t/m 16 oktober werd de Grietjesplas
machinaal gemaaid. Hoewel de vrijwilligersgroep rekening probeerde te houden met onze
werkzaamheden lijken hun activiteiten voor sommige soorten wel degelijk enige invloed
te hebben gehad op onze vangsten.
De vangsten in 2020, aantallen per periode
N.B. Vanaf hier in dit verslag beperk ik me qua aantallen tot alleen de door ons nieuw
gevangen vogels.
In Tabel 3 zijn de vangsten per periode weergegeven. In september en oktober 2020
waren de aantallen iets lager dan gemiddeld uit de voorafgaande 9 jaren. De vangsten in
augustus waren slechter en blijven ver achter bij de gemiddelde aantallen.

25

jaar

april t/m aug

sep

okt

nov-dec

totaal

2020

581

870

1130

532

3113

2019

756

386

992

357

2491

2018

786

860

1133

735

3514

2017

765

855

905

813

3338

2016

585

811

1741

461

3676

2015

964

759

1707

490

3920

2014

891

1305

1001

623

3820

2013

674

755

1256

856

3541

2012

708

445

1273

744

3170

2011

795

1186

1288

647

4916

Tabel 3. Aantal geringde vogels per periode van 2011 t/m 2020

Welke soorten waren in 2020 goed of minder goed vertegenwoordigd ten opzichte van
voorafgaande jaren?
Goed vertegenwoordigd
In Tabel 4 staan 8 soorten (samen 1066 ex.) waarvan we er in 2020 meer dan gemiddeld
ringden. Ieder jaar trekken er vele Roodborsten over en door ons gebied. Dit jaar werden
de meeste al eind september gevangen, maar ook de aantallen (45 ex.) die tijdens CES en
daarna tot september nog in jeugdkleed werden gevangen, waren hoog ten opzichte van
voorafgaande jaren. Bij de Koperwieken was vorig jaar de verhouding jong/oud in
percentages uitgedrukt 74/24, nu was dat 58/42. Kennelijk zijn ook veel oudere vogels
aangelokt door vogelkersbessen en appels of was er sprake van een slecht broedresultaat
van deze soorten in Scandinavië. Het hogere aantal Tuinﬂuiters is zowel het gevolg van het
betere vangresultaat tijdens de CES-periode in het voorjaar als van de resultaten in het
najaar. Het grote aantal Goudhaantjes is vooral het gevolg van een inﬂux in midden
oktober. Het leek de laatste jaren steeds slechter te gaan met de Bonte Vliegenvanger,
maar daar lijkt in 2020 een (voorlopig?) einde aan te zijn gekomen. Vinken en Kleine
Barmsijzen werden nogal eens waargenomen op en onder de Zwarte Elzen en Berken en
werden dit jaar ook relatief veel gevangen. Mogelijk was het voedselaanbod de oorzaak
van dit goede resultaat.

Tabel 4: Overzicht van soorten die het beter deden dan het jaargemiddelde

Soorten die vrijwel overeenkomen met de gemiddelden
In Tabel 5 staan 10 soorten (samen 357 ex.) waarvan we geen duidelijk hogere aantallen
vingen maar wel aantallen die in de buurt lagen van, of iets onder het jaargemiddelde
uitkwamen. Over de meeste van deze soorten vallen geen bijzonderheden te vertellen.
Eén opmerking over de Grauwe Vliegenvanger! De goede vangsten van voor 2 augustus (1
augustus was de laatste CES-dag) leken te gaan duiden op recordvangsten dit jaar. Want
na de CES-periode, tot in september, ringden we de laatste 10 jaren gemiddeld nog 8-10
Grauwe Vliegenvangers. Onze ‘eigen’ Grauwe Vliegenvangers bleken echter uit het gebied
te zijn verdwenen. Pas op 31 augustus vingen we nog twee vermoedelijk trekkende
exemplaren en er waren ook geen terugvangsten meer van deze soort. Begin augustus
werd al (te) vroeg gestart met onderhoudswerkzaamheden in het gebied. Mogelijk zijn
hierdoor de tweede broedsels verstoord en zijn de vogels hierdoor eerder weggetrokken.
Ondanks het slechte broedsucces tijdens de CES-periode was het aantal gevangen Fitissen
op jaarbasis precies gelijk aan het gemiddelde.

Buizerd
Grote Bonte Specht

2020

2010-2019

1

0,8

Bladkoning

2020

2010-2019

3

3,3

6

5,7

Spotvogel

7

5,5

Zanglijster

233

242,0

Fitis

63

63,0

Nachtegaal

10

11,3

Vuurgoudhaan

13

14,4

Gekraagde Roodstaart

4

5,2

Grauwe Vliegenvanger

17

16,8

Tabel 5: Overzicht van soorten die overeenkomen met het jaargemiddelde

Minder goed of slecht vertegenwoordigd
Dit jaar waren er veel soorten die veel minder werden gevangen dan we gewend zijn.
Deze 17 soorten, samen 1642 ex., zijn opgenomen in Tabel 6. Al heel lang vingen wij,
landelijk gezien, de meeste Houtsnippen. Alleen dit jaar niet, terwijl volgens Trektellen.nl
op Schiermonnikoog, bij Castricum en andere plekken nu juist recordaantallen zijn
gevangen! Wij vangen ze altijd ‘s morgens vroeg wanneer ze in de schemering vanaf de
landerijen terugvliegen richting het rustige beschermende Kooibos. Mogelijk had de
drukte, door de werkzaamheden in het Kooibos, tot gevolg dat ze nu hun rust elders
zochten.
Het lagere aantal Heggenmussen heeft zeker te maken met het zeer slechte broedsucces
(zie het artikel over CES in de het vorige nummer van de Skor). De Winterkoning lijkt zich
na een slechte periode weer iets te herstellen. Het aantal Staartmezen, Pimpelmezen en
Koolmezen ﬂuctueert naarmate er veel of weinig trek van deze soorten is geweest. Uit de
gegevens op Waarneming.nl blijkt dit laatste het geval te zijn geweest. Ook dit jaar vingen
we voor het tweede achtereenvolgende jaar relatief gezien weinig Merels. Uit onze, maar
ook uit de landelijke CES-vangsten, bleek dat de Merel zich weer enigszins aan het
herstellen is van het Usutu-virus.

Maar dit was nog niet te zien aan onze najaarvangsten. Omdat de verhouding 1kj/na 1kj
dit jaar sterk in het nadeel lag van de jonge vogels (nu 32% 1kj versus gemiddeld 43% 1kj
in de betere jaren 2017 en 2018), is een slechter broedsucces van deze soort mogelijk
(ook) een oorzaak. Het Korverskooigebied is nooit aantrekkelijk geweest voor
Kramsvogels. Hetzelfde geldt voor soorten als Blauwborst, Kleine Karekiet, Braamsluiper,
Grasmus en Sijs. Er is kennelijk minder trek langs ons gebied geweest. Opvallend is ook
het veel lagere aantal gevangen Tjiftjaﬀen. Tijdens het CES-programma in het voorjaar van
2020 bleken onze vangsten al veel lager te zijn dan in andere jaren, en kennelijk was dit
ook in andere gebieden het geval. Voor het tweede jaar was het aantal Zwartkoppen
relatief laag. Aan voldoende bessen en fruit heeft het niet gelegen, maar uit Trektellen.nl
blijkt dat de meeste ringstations langs de kust ook veel minder van deze soort vingen dan
in voorafgaande jaren.
2020

2010-2019

Houtsnip

17

22,1

Winterkoning

42

65

Heggenmus

48

Blauwborst

2020

2010-2019

Grasmus

14

20,4

Zwartkop

689

857

68,5

Tjiftjaf

97

143,6

3

4,6

Staartmees

14

27,9

514

851

Pimpelmees

69

95,6

Kramsvogel

4

9,7

Koolmees

99

128

Kleine Karekiet

17

29,3

Sijs

2

8,9

Braamsluiper

13

15,6

Merel

Tabel 6: Overzicht van soorten die het slechter deden dan het jaargemiddelde

Enkele bijzondere soorten
Tabel 7 laat 16 soorten vogels zien, waarvan er samen 48 werden geringd. Hierbij moet
worden opgemerkt dat alle meeuwen, Huismussen, Turkse Tortels, Houtduiven en
Kauwen elders op Texel werden geringd. Maar in de Korverskooi werden ook enkele
krenten in de pap gevangen, zoals 1 Waterral, 1 Koekoek, 1 IJsvogel, 2 Pallas Boszangers, 2
Siberische Tjiftjaﬀen en zelfs 2 Appelvinken. Deze soorten worden sporadisch gevangen en
maakten het jaar toch weer een beetje goed.

2020

2010-2019

Waterral

1

0,0

Pallas Boszanger

2020

2

2010-2019

0,3

Stormmeeuw

1

7,9

Siberische Tjiftjaf

2

0,4

Zilvermeeuw

2

2,3

Gaai

1

3,0

Koekoek

1

0,2

Kauw

2

1,9

IJsvogel

1

0,3

Spreeuw

3

3,5
64,9

Houtduif

4

2,9

Huismus

21

Graspieper

1

1,0

Groenling

3

4,7

Bosrietzanger

1

1,3

Appelvink

2

0,1

Tabel 7: Overzicht van soorten die minder vaak worden gevangen

Mart Zijm

Dit verslag werd eerder gepubiceerd in De Skor 2021, nr. 2. Een uitgebreid verslag over het CES-project in Skor 2021,nr.1

Nestkast onderzoek 2020
In 2020 zijn weer net als in voorgaande jaren de nestkasten in de Dennen onderzocht door drie groepen: Roos
Kentie, Allert Bijleveld en kinderen; Familie Aarts; en Jaap en Els van der Meer. Het leek geen afwijkend
broedseizoen, met een goede bezetting van koolmees en pimpelmees. Een uitgebreid verslag over de laatste
jaren zit nog steeds in de planning. Er zijn een tiental kasten aan vervanging toe en deze zullen in 2021
vervangen worden door nieuwe houtbeton-kasten. Jaap en Els gaan verhuizen en hadden een vervanger
gevonden. Helaas heeft zij moeten afhaken, omdat ze ook van het eiland afgegaan is. Wij zoeken dus nog een
vervanger voor één van de drie secties, bestaande uit ruim 20 kasten. Dat is goed te doen en het is leuk werk!
Wie meldt zich aan?
Jaap van der Meer

Onderhoud kijkpunten 2020
De kijkpunten die bij de VWG in beheer zijn:
·

kijkpunt op het duin bij de tuintjes.

·

gevraagd is te helpen met afvoeren maaisel bij de Tuintjes ( SBB)

·

het kijkpunt Robbenjager, in 2021 overgenomen door de camping.

·

Kijkhut "de Wilster" bij Dijkmanshuizen

·

De Waterral bij de Horsmeertjes

·

De oeverzwaluwwand bij de Minkewaal.

Zoals veel heeft 2020 in het teken van corona gestaan. Daarom is het leeghalen en opnieuw vullen van de gaten in
oeverzwaluwwand door één huishouden gedaan., het mijne. Wilma nog bedankt.
De zwaluwen vonden het prima. 33 broedparen en 9 vervolglegsels. In 2021 is het nog beter gegaan: 59 broedparen
en 31 vervolglegsels. ( van de 70 gaten)
Daarom is ook het onderhoud van de Wilster, de
afrastering rond de hut gerepareerd, wat schilderwerk
en poortje vervangen, niet in teamverband gedaan
maar alweer door één huishouden. ( Wilma, weer
bedankt)
Voor 2021 -2022 staat een verdere opknapbeurt op het
programma evenals een leuning maken bij het
bruggetje

In het najaar van 2020 zijn we met een ploegje van 6
mensen aan de slag gegaan om om “de ringen” voor de
eidereenden te plaatsten. Vanaf de Krassse Keet tot
aan hoeve Zeeburg zijn om de 100 meter aan twee
kante van de dijk ringen en stoeptegels geplaatst.
Totaal ongeveer 100 ringen.
We zien dat hazen er gebruik van maken (sporen) maar
definitief bewijs dat de eiders ze gebruiken, hebben we
helaas nog niet. Dus we blijven opletten.

Henry Soyer

