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* Lange Bretten
De Lange Bretten wordt al een geruime tijd geïnventariseerd. Ook in 1994
wordt dit moerasgebied weer bekeken. Frank van Groen kan zeker (ervaren)
hulp gebruiken dus!?
Contactpersoon: Frank van Groen, Tilanusstraat 50/1, 1091 Amsterdam. tel:
6653852

* In dit nummer vindt u de fenologielijst bijgesloten. Noteert u astublieft data
waarop u weer de verschillende zomergasten in de regio voor het eerst
aantreft.
* Uiteraard zal ook in 1994 de Huiszwaluw weer geteld worden. Voor
inlichtingen kunt u bij Ruud Vlek terecht (tel: 62779024).

NAJAARSWEEKEND TEXEL 1-3 OKTOBER 1993
Paul Tak
Vrijdag 1 oktober
September regen, en nog eens regen, af en toe een dag met goed weer, wat
zou oktober ons brengen? De voorspellingen waren niet echt optimistisch,
maar goed, met frisse moed vrijdagochtend op weg gegaan: een lichte regen
was ons deel, maar dit duurde maar kort.
In Den Helder was het droog. Met de boot van half acht arriveerden wij
tegen achten op Texel. De waarnemingen konden beginnen. Het eerste punt,
de Mokbaai en omgeving, werd via de omliggende polders bereikt en hier
werden ook gelijk de eerste soorten gezien. Het water stond vrij hoog zodat
er goed zicht was op de aanwezige vogels. Tevens een wandeling gemaakt
door een duinrand met veel besdragende struiken wat veel vogels opleverde
zoals lijsterachtigen, vinkachtigen en piepers. Via een pad dwars over een
duintop kwamen we bij de Horsmeertjes. Hier zaten voornamelijk
Meerkoeten en wat Smienten. Na deze wandelijng gingen we op weg naar de
waddenkant van het eiland. Er stond een strakke zuidwesten wind die het
kijken over het wad bemoeilijkte zodat er dus hoofdzakelijk binnendijks werd
gekeken. Zo werd de hel waddendijk gevolgd tot aan Cocksdorp. Verder
richting de vuurtoren waar wij rondneusden in de duintjes. Maar helaas regen
en met dit weer viel niet veel meer waar te nemen. Dus dan maar snel naar
De Koog om ons verblijf op te zoeken. Na nog een boswaandeling werd de
dag besloten met een uitgebreid diner in De Koog.
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Zaterdag 2 oktober
Om zeven uur op pad richting de Slufter. Aan de landkant hebben wij langs
het fietspad gewandeld om vervolgens via een duinovergang het Sluftergebied
in te gaan. De wandeling leverde heel wat soorten op met o.a. Beflijsters en
Roodbortstapuit en veel trek van lijsterachtigen en piepers. De Velduil liet
zich helaas niet zien, maar wel veel andere soorten. Ook in de Sluftervallei
zelf bleek genoeg te zien. Na een lange wandeling kwamen we weer terug bij
de auto en reden we naar de ander kant van het eiland. Hier aangekomen de
dijk op en richting De Schorren. Vanaf de dijk was er een prima lichtval en
weinig wind zodat er ver op het droogvallende wad gekeken kon worden.
Hierna langs de waddendijk met als voorlopig einddoel De Waal en
Burgerpolder. Hier werd zelfs een Sneeuwgans waargenomen. Vervolgens
weer via allerlei slingerweggetjes richting De Koog om tot slot van deze dag
nog een boswandeling te maken wat nog enkele soorten aan de lijst
toevoegden.
Zondag 3 oktober
Om halfzes op. Na de vele regen van afgelopen nacht hadden we goede
hoop. Helaas begon het weer te regenen. Toch maar gewoon op pad richting
de Muy. De regenpakken aan en wandelen maar. Het was niet echt
aangenaam maar toch zagen we nog een Boomvalk t:n een Bruine Kiekendief.
Via allerlei drassige landjes (alsof het niet nat genoeg was) gingen wij terug.
De verdere tocht leverde toch nog wat op, maar zouden we de 100 soorten
halen? Langs de vuurtoren en de duintjes en een stukje dijk kwamen we bij
de polder het Noorden. Vanuit de auto hadden we zicht op een enorme groep
Scholeksters en Rotganzen met allerlei spul er tuusen. Door de aanhoudende
regen werd het vertrek vervroegd. Op de boot konden we het toch niet
laten ... nog even door de kijker te loeren. En ja hoor enige Dwergmeeuwen:
dus toch nog de honderd gehaald. Het was een zeer geslaagd weekend.
Waargenomen soorten
Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Sneeuwgans, Graauwe Gans,
Rotgans, Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend,
Eidereend, Zwarte Zeeëend, Bruine- en Blauwe Kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk,
Boomvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Goudplevier,
Zilverplevier, Kievit, Kanoetstrandloper, Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Kemphaan, Watersnip,
Grutto, Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Oeverloper, Steenloper,
Dwergmeeuw, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw" Grote Mantelmeeuw, Grote Stem, Visdief,
Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw,
Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Paapje,
Roodborsttapuit, Tapuit, Beflijster, Merel, Zanglijster, Kramsvogel, Koperwiek, Zwartkop, Fitis,
Goudhaantje, Baardmannetje, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Vlaamse Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte
Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Putter, Sijs, Kneu en Rietgors.

