Voorwoord
Voor u ligt een bijzondere uitgave van het Ornithologisch jaarverslag Texel. Het is de elfde
editie, maar handelt over het jaar waarin de Vogelwerkgroep Texel 25 jaar bestond. Dit
heugelijke feit is aanleiding geweest om 2 bijzondere artikelen in dit OJV op te nemen
waardoor het extra dik is. Adriaan Dijksen schreef een artikel waarin de geschiedenis en de
ontwikkeling van de Texelse roofvogelstand wordt geanalyseerd. Bernard Spaans maakte
een kaart waaruit blijkt dat Texel een bijzondere positie inneemt in de trekroutes van vele
vogelsoorten.
Verreweg de meeste data waaruit het Ornithologisch jaarverslag Texel 2007 werd samengesteld, komen uit het archief van de Vogelwerkgroep Texel. Daarin bevinden zich gegevens
van individuele waarnemers, SOVON Vogelonderzoek Nederland, de Nederlandse Zeevogelgroep, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Texel. Bovendien werd gebruik gemaakt van
de gegevens van de NIOZ-wadvogelgroep. Ook via de websites www.vogelwerkgroeptexel.nl
en www.waarneming.nl werden waarnemingen ontvangen.
Een aantal mensen willen we speciaal bedanken voor bijdrage aan de totstandkoming van
dit verslag. De fotografen Eckard Boot, Adriaan Dijksen, Bram Fey, Roland Groenen, Hans
Houtman, Roland Jansen, Sander Lagerveld, René Pop, Jankees Schwiebbe, Laurens Steyn,
Angelina Stiehl, Hans Verdaat, Arend Wassink en Han Zevenhuizen voor het beschikbaar
stellen van het beeldmateriaal en Marnix Jonker voor het beschikbaar stellen van een
sonogram. Arend Wassink en Pieter Duin voor het beheren van waarnemingenarchief.
Pieter Duin en Bob Loos voor het lezen van een eerdere versie van het verslag. Pieter
Duin verdient voorts nog speciale dank voor de planning en begeleiding van het schrijfproces. Tot slot bedanken we de eigenaren en medewerkers van de verkooppunten voor
het belangeloos opnemen van het verslag in hun assortiment. Ook zijn wij het Nationaal
Park Duinen van Texel zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage die de totstandkoming
van dit jaarverslag mede heeft mogelijk gemaakt.

Inleiding
De in dit verslag gebruikte vogelnamen, alsmede de taxonomische volgorde zijn conform
Van den Berg, 2006. Waarnemingen van soorten die beoordeeld worden door de Commissie
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) zijn alleen in de systematische lijst opgenomen wanneer ze geaccepteerd zijn door, of ter beoordeling liggen bij de CDNA*.
De waarneming van een Geelkoptroepiaal Xanthocephalus xanthocephalus in Waalenburg op
18-20 mei 1982 is recentelijk door het CDNA aanvaard als het eerste geval voor Nederland.
Het is uiteraard ook een nieuwe soort voor Texel. De Sierlijke Stern Sterna elegans van de
Petten op 16 juli 2006 is afgewezen. De Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus die van
21 juli t/m 7 augustus 2006 vooral op de zuidpunt werd waargenomen werd in het verslag
van vorig jaar onder de Exoten genoemd, maar is inmiddels door het CDNA aanvaard als
wilde vogel en betreft derhalve een nieuwe soort voor Texel.
In 2007 werden 264 soorten op Texel vastgesteld zonder dat er een nieuwe soort aan de
Texelse lijst kon worden toegevoegd.
2007 leverde 1 langverwachte nieuwe broedvogelsoort op: 1 paar Grote Canadese Ganzen
Branta canadensis ssp bracht bij Ceres jongen groot. De Grote Sterns Sterna sandvicensis
broedden weer in de Petten, maar nu met 337 paren. De Huiszwaluw Delichon urbicum blijft
in aantal toenemen, nu tot 192 paren.
Van de doortrekkers en wintergasten werden van de volgende soorten de hoogste aantallen
ooit vastgesteld: Drieteenmeeuw Rissa tridactyla, Kleine Alk Alle alle, Grote Gele Kwikstaart
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Noordse Pijlstormvogel Puffinus puffinus,
Marsdiep, 22 september 2007
(Sander Lagerveld)

Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa,
Waddenzee, 19 okotber 2007 (Bram Fey)

Middelste Zaagbek Mergus serrator, Mokbaai, 14 mei 2007 (Angelina Stiehl)
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Zeearend Haliaeetus albicilla, 1kj, Bollekamer,
29 augustus 2007 (Adriaan Dijksen)

Zeearend Haliaeetus albicilla, ad, de Slufter,
29 april 2007 (Hans Verdaat)

Kleine Alk Alle alle, NIOZ-haven, 2 november 2007 (René Pop)
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Door de slechte voedselsituatie waren de vogels kennelijk slecht in conditie. Op de Hors, wat 10
jaar geleden nog een kale zandvlakte was, werden half april 5 broedparen geteld.
Door de zachte winter waren veel Kieviten niet weggetrokken. Zo werden op 10 januari in het
Natte Blok van Waalenburg 4.000 ex geteld en op 13 februari 2.500 ex. De eerste balts werd op
16 februari gezien in het Alloo. Tijdens de hoogwatertellingen van 15 september en 10 november
werden resp 2.347 en 3.236 ex geteld.
Kanoet Calidris canutus Evenals in voorafgaande jaren werden tijdens de meeste hoogwatertellingen
vrij lage aantallen waargenomen. Het ging in 2007 om de volgende aantallen:
21 jan
464

21 apr
4.275

19 mei
43

14 jul
37

15 sep
1.024

10 nov
971

Buiten de hoogwatertellingen om werden zelden hoge aantallen waarnomen. In de Mokbaai
bleven de aantallen bescheiden met alleen in september en november aantallen boven de 100 ex
(max 168 op 10 november). Op de Schorren werden 3.500 ex waargenomen op 27 en 30 april, op
Zeeburg 630 en 500 ex op resp 11 en 14 januari en op de Volharding 550-1.100 ex eind juni en
begin juli. Deze laatste waarneming duidt op overzomeren, een verschijnsel dat ook in 2005 en
2006 werd vastgesteld. Het max aantal in het Wagejot bedroeg 175 ex op 24 juli.

gemeld. De najaarswaarnemingen waren verspreid over een hoog aantal zoetwatergebieden. De
laatste Kleine Strandloper was 1 juv ex dat op 4 november in Waalenburg werd gezien.
Temmincks Strandloper Calidris temminckii Deze soort werd voornamelijk waargenomen
tijdens de voorjaarstrek. Het eerste ex werd op 20 april waargenomen in Dijkmanshuizen, het
laatste ex op 14 mei in Waalenburg. In deze periode werden vooral kleine groepjes van 2-4 ex
waargenomen. Tijdens de najaarstrek van 11 augustus t/m 5 oktober, werden max 4 ex bijeen
waargenomen, vrijwel uitsluitend in Waalenburg en Dijkmanshuizen. Het doortrekpatroon
(zie eerste grafiek), met hoge aantallen in het voorjaar en veel lagere aantallen in het najaar,
vertoont een opmerkelijke gelijkenis met de situatie in Limburg (Husting et al. 2006) en verschilt
nadrukkelijk van de Kleine Strandloper C minuta, die veel talrijker is in het najaar (Stork, 2006).
Het hieronder weergegeven patroon verschilt bovendien in sterke mate van het doortrekpatroon
zoals weergegeven in Dijksen (1996) dat is gebaseerd op een lager aantal gegevens. Ook is
niet uit te sluiten dat deze soort in het verleden, vanwege de sterke gelijkenis met de Kleine
Strandloper C minuta, niet in alle gevallen goed op naam is gebracht. De tweede grafiek laat zien
dat vanaf 1998 sprake is van een opvallende toename van het aantal waarnemingen.

Drieteenstrandloper Calidris alba Deze soort was in het verleden vrijwel alleen op het strand en
op de Hors aanwezig, maar recentelijk zijn ook op andere locaties hogere aantallen gezien. De
hoogwatertellingen laten het volgende beeld zien:
21 jan
97

21 apr
602

19 mei
606

14 jul
0

15 sep
562

10 nov
601

Tijdens het voorjaar werden weinig ex gemeld. De meeste werden gezien vanaf trektelpost ‘De
Tuintjes’ (max 323 ex >no op 30 april), op de Volharding (max 130 op 10 mei), in de Slufter (100
ex op 28 januari) en aan de oostkant van het eiland (bv 50 ex op de Schorren op 22 februari). In
de tweede helft van mei werden grote groepen waargenomen op de Hors. Deze groepen duidden
op doortrek van vogels die in West-Afrika hebben overwinterd. In 2007 waren deze aantallen
aanzienlijk hoger dan in vorige jaren. Deze doortrekpiek kwam op 15 mei op gang met 350 ex,
maar de dag erop waren al 550 ex aanwezig. Op 28 mei werden maar liefst 2.200 ex geteld en op
31 mei 900. Op die laatste dag werd waargenomen dat 350 ex >no vertrokken. Daarna werden op
de Hors geen grote concentraties meer waargenomen. Wel waren op de Volharding nog enkele
groepjes aanwezig, bv 50 en 30 ex op resp 3 en 5 juni, maar deze vogels werden daarna niet
meer gezien. Er zijn 3 waarnemingen uit de tweede helft van juni en 1 uit begin juli die duidden
op overzomeren, waarbij de 9 ex die op 14 juni over Klein Zeeburg vlogen wellicht nog als late
doortrekkers kunnen worden aangemerkt. Daarnaast werden solitaire ex waargenomen op de
Volharding op 27 juni en 3 juli en 2 ex op het NIOZ-strandje op 24 juni. De eerste indicatie voor
najaarstrek dateerde van 16 juli toen 29 ex op de Hors werden gezien, waarna de waarnemingen
een gestage toename lieten zien: 80 ex op 18 juli, 155 op 22 juli, 317 op 9 augustus en 530 op
17 augustus. Ook op de Volharding namen de aantallen in deze periode toe hoewel de aantallen
lager lagen met maxima van 117 ex op 31 juli en 250 ex op 17 september. In 2006 waren hier in
deze tijd van het jaar aanzienlijk grotere concentraties aanwezig.
Kleine Strandloper Calidris minuta Een vroege eerste voorjaarswaarneming was die van 1 ex
op 31 maart in Dijkmanshuizen. Daarna werd de soort gezien op 16 april 1 ex in Ottersaat en
3 ex in het Wagejot, en in totaal 7 ex in de periode 1-11 mei. De soort werd vooral gemeld uit
Dijkmanshuizen, Waalenburg en het Wagejot. Op 5 juni bevond een laat ex zich in Waalenburg.
De eerste najaarswaarneming dateerde van 11 juli, 1 ex in Waalenburg. Tijdens de najaarstrek
werden vrij lage aantallen waargenomen met als beste dag 23 september toen min 27 ex werden
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Bonapartes Strandloper Calidris fuscicollis* Op 23 september verbleef 1 ad ex in het Grote Vlak,
maar deze vogel vloog aan het eind van de middag hoog >z. Het betreft het zevende geval voor
Texel.
Gestreepte Strandloper Calidris melanotos Op 14-18 april verbleef 1 ex in het Natte Blok
van Waalenburg, waarna hoogst waarschijnlijk dezelfde vogel op 19-20 april aanwezig was in
Dijkmanshuizen. Het betreft het twaalfde geval en de vroegste waarneming ooit (was 7 mei)
voor Texel.
Krombekstrandloper Calidris ferruginea Het eerste ex vloog op 22 april >no langs trektelpost
‘De Tuintjes’ en de laatste voorjaarswaarneming betrof 1 ex op 6 juni in de Slufter. In de meeste
gevallen werden 1-4 ex waargenomen, de meeste in Dijkmanshuizen. De eerste waarneming die
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Vogelwerkgroep Texel
Secretariaat
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp
secretaris@vwgtexel.nl

Geachte lezer,
Deze editie van het Ornithologisch Jaarverslag is nog in gedrukte vorm te
verkrijgen bij onze penningmeester.
Haar emailadres is: penningmeester@vwgtexel.nl

Alvast bedankt voor uw interesse,
Werkgroep Ornithologisch Jaarverslag

