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Dag naar Texel op 14 januari 1984

Verder was er een Middelste Zaagbek,2 onv. Drieteenmeeuwen en na-

tuurlijk Kok-,Zilver- en Grote Mantelmeeuwen.We zouden het eiland

van W. via N. naar 0. verkennen.
De Mokbaai hebben we vanuit de auto bekeken vanwege het slechte weer.

Er liepen kluten,Wulpen,Scholeksters,Zilverplevieren en enkele

Rosse Grutto's.Aan eenden ook geen gebrek:Smienten,Wintertalingen,
Pijlstaarten en Slobeenden.Ook vlogen er enkele Bonte-en Zwarte

Kraaien.Daarna gingen we naar de Slufter.Het werd droog en de wind

kwam sterk opzetten.
We besloten het veld tot de duinen te verkennen.De slenken be-

lette ons op een gegeven moment de doortocht.Het terrein lag half

onder water,zodat je goed moest uitkijken waar je liep.
Tientallen Bergeenden en Watersnippen vlogen op.Ook Gras-en Oever-

piepers ontbraken niet.

Bij de Slufter zagen we nog tientallen Goudplevieren
Vervolgens ging het op naar Cocksdorp.Aan het strand bij Cocksdorp
zwommem 2 Middelste Zaagbekken.Ook kwamen er 2 ad. Drieteenmeeuwen

langs.Een tiental Drieteentjes ploften met olie op hun borst vlak

voor ons neer.

In de binnendijkse polder was het erg leuk vogelen.Af en toe scheen

de zon.alleen de wind begon vervelend te worden.Er vlogen 2 Fazanten

(19+11*) op en enkele Kieviten scheerden over de weilanden.Honderden
Wulpen stonden ons aan te gapen terwijl enkele hun jodelzang lieten

horen.Erg leuk waren de Kleine Zwanen (72 in 3 groepen) die we met

onze telescopen konden beloeren.Er stonden ook wat Rietganzen bij.
Koperwieken en honderden Kramsvogels liepen te fourageren.Er liepen
Smienten,Wintertalingen en enkele Pijlstaarten <*<*+9 9 .Tureluurs zag
je er ook veel.

Verder de gewone soorten zoals:enkele Knobbelzwanen,Eksters,Spreeuwen,
Mussen,Kauwtjes en een groepje Koolmezen.In een kanaal in het 0. van

Texel zwommen Dodaarzen,l9 Brilduiker en enkele Kuifeenden.
Aan de oostkust dobberden enkele Eiders waaronder weer T* in
prachtkleed.
We kwamen bij de Schorren.1 Grote Lijster zat tussen de Kramsvogels
langs de kant van de weg. Een Winterkoning liet zich horen en 19
Blauwe Kiekendief vloog op.Duizenden vogels konden we daar gade-
slaan.Een tiental Rosse Grutto's,duizenden Rotganzen in de lucht

en op het land stonden honderden Rietganzen te grazen.Een tweede

Blauwe Kiekendief 9 vloog boven het land.Even verder duizenden
Scholeksters waarvan sommige aan het pieten waren.Verder tiental-

len Kluten,honderden Zilverplevieren en Bonte Strandlopers,+ dui-

zend Kanoeten en enkele Steenlopers.
Na de Schorren reden we naar de Bol.Daar hipte een Veldleeuwerik,
tientallen Tafeleenden lagen op de kant.299Brilduikers zwommen

er en in de verte stond een flamingo.Volgens mij was het een eu-

ropese (waarschijnlijk ontsnapt) omdat z'n poten ook egaal rose

waren.Door de keiharde wind vas het wel moeilijk te zien.

Het weer: tot ±12.00 uur -e6 (zie Fitis 6).Daarna begon het

langzaam droog te worden en kwam de wind opzetten -e6 (zie Fitis6).
Om 7.45 uur vertrokken Eef Kieft en ik per auto naar Den Helder.

Daar waren we om 8.45 uur. Om 9.30 uur vertrok de boot naar Texel.
Voor de boot vlogen enkele Turkse Tortels.Gedurende de 20 minuten

durende vaart zagen we in het begin een tiental Eiders waaronder

1
� in prachtkleed.
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Tenslotte wilden we nog een strandwandeling maken,maar de wind

verhinderde dat.Het was inmiddels windkracht 11 geworden en

het stuifzand striemde in je gezicht.
Na het nuttige van een patat frites in de haven vertrok de

boot om 17.00 uur naar Den Helder.De golven beukten tegen de

boot en het water stoof de lucht in.Zonder zeeziek te zijn
stapten we 17.30 uur in mijn auto en reden naar huis.Het was

een zeer geslaagde vogeldag.

Rein van der Schaaf

Riouwstraat 7,
Haarlem.


