
V.W.G.
Weekend op

Texel

Polderrit

Door de Prins Hendrikpolder reden we naar

Oudeschild en overal;zagen we weer wulpen en scholeksters, van

de laatste een groep van *f0 stuks. Maar ook stormmeeuwen, met

hun smalle, zwarte eindstreep op de staart, brilduikors met witte

vlek bij het oog, grappige kuifeendjes en vele bonte bergeenden,

waarvan het mannetje zich onderscheid door een snavelknobbel.

Verder zagen we nog smienten met hun rossige kop, een blauwe

reiger stond aan de waterkant, fraaie tureluurtjes waadden tot

hun buik in het water of vlogen met veel vertoon van wit op,

natuurlijk veel kokmeeuwen, de potsierlijke spreeuwen waren

eveneens aanwezig, leeuwerikken ontbraken evenmin. Verrast wer-

den we door een achttal steenlopers. Even voorbij Oudeschild

zagen we de eerste kluten op hun lange poten en naar boven

gebogen snavel, een vijftiental smienten, weer de alon tegen-

woordige scholeksters, maar ook het drieteenstrandlopertje met

de witte vleugelstreep en het zeer mooie bontbekpleviertje met

zwarte halsring. Tussen al dit gedoe ook nog een zanglijster.

Bij het natuurmonument Dijkmanshuizen namen we zwarte zee-eenden

waar, ook bonte strandlopers met hun zwarte buikvlek, een zeven-

tal kluten, wulpen, tureluurs, kieviten en houtduiven. Iets verder

kramsvogel, grote- en zanglijster.

Om half zeven was het verzamelen geblazen bij

het station Hilversum, vanwaar 15 deelnemers in auto’s naar

Den Helder vertrokken. Vanuit Bussum vertrok nog een vijfde

auto met 3 deelnemers. Ruim op tijd arriveerden allen bij de

boot, waarmee we om 8.30 na het Horntje op Texel overstaken. Na

het aanvankelijk sombere weer zagen we de eerste zonnestralen

op het water spiegelen en de zon hield ons verder de gehele dag

gezeldschap. Maar de wind was koud. Na een kopje goede koffie

snel naar het dek om naar de eerste vogels uit te kijken, maar

veel was er nog niet te beleven. Anders werd dit, toen we na

aankomst in snelle vaart naar ons home voor deze 2 dagen, de

jeugdherberg “De Eyercoogh” bij Den Burg reden. Talrijke wulpen
en scholeksters in de weilanden langs de weg gaven ons al een

voorproefje van de vogelrijkdom van Texel. In de jeugdherberg

voegde zich nog een 19e deelnemer bij ons en na achterlating

van de overtollige bagage kon de eigenlijke excursie beginnen.
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Binnendijk

Verder reden wij naar het noorden langs de

Waddenzee, waar het vloed was en dus weinig vogels, welke zich

meer in de plassen binnensdijks ophielden, zoals bij de Bol,
waar kuifeénden en brilduikers zwommen, maar ook slobeenden,
grote— en middelste zaagbekken, een jonge- en volwasssen knob-

belzwaan, Op grote afstand een groep rotganzen en dichterbij
weer bontbekpleyiertjes. In de Eyerlandsepolder 15 goudple-
vieren met goudbruine rug, een paartje patrijzen, storm-

meeuwen en een koperwiek. Hierna even gepauzeerd in de Cocks-

dorp, waar we koffie en soep gebruikten na al deze ornitho-

logische belevenissen. Na dit intermezzo reden we naar de

Eyerlhndse vuurtoren. Twee toppereenden trokken onze aandacht

met hun zwarte voorzijde en op de Waddenzee dreven eidereenden,
de mannetjes met hun bonte kleed en de wijfjes bruin. Ook een

kuifduiker. Een roodbruine torenvalk zat op een paaltje. Bij
de vuurtoren, waar we een strand- en duinwandeling gingen ma-

ken,. tippelden strandleeuwerikken en een veertigtal gras-

piepers. Aan het strand 3 mantelmeeuwen. Na deze wandeling
in de frisse wind stapten we weer in om naar het zuiden rich-
ting De Koog te rijden. Onderweg weer vele vogels, o.m. berg-
eenden, smienten, slobeenden, alsmede een bonte kraai. Voorbij
De Koog gingen we onze benen strekken in de bossen van de

Westermient, waar uiteraard een heel andere vogelbevolking
was, maar niet zo talrijk. Waargenomen werden hier sijsjes
en barmsijsjes, patrijzen, kool- en pimpelmees, zwarte mees,

goudhaantjes en een waterhoentje.

Mokbaai

Het laatste doel van deze dag nas do Mokbaai,
welke na de vogelrijkdom van deze dag toch nog al onze ver-

wachtingen overtrof. Uren kan je daar doorbrengen met het waar-

nemen van het altijd boeiende vogelleven. Grote
groepen berg-

eenden en scholeksters scharrelden daar rond, bonte- en drie-

teenstrandlopers zochten er hun voedsel. Eenzaam tussen al die

vogels stond een lepelaar, ook een albino scholekster, die

daar al 7 jaar voorkomt. Een rosse grutto kregen we in dé kij-
ker. Verder,nog een regenwulp, kleine mantelmeeuw en een krak-

eend, Aan dé andere kant zweefde een kiekendief, 8 pijlstaarten
zwommen rond en smienten. Een torenvalkje hing in de lucht te

bidden. Met moeite konden wij ons aan dit prachtige schouwspel
onttrekken, maar in de jeugdherberg wachtte de maaltijd. Nog
even bij het Horntje gekeken, waar we dodaars em brilduikers

zagen en toen naar de Eyercoqgh, waar hot eenvoudige, maar zeer

smakelijke diner ons na deze lange, maar zeer goed besteedde

dag, heerlijk smaakte. Na de maaltijd en gezamenlijke afwas,
gezellige spelletjes, waarbij vooral het voetbalspel favoriet
was. Tot besluit gingen we in Den Burg gezellig een kop koffie

drinken.

Slufter

De tweede dag reden we na een goed ontbijt
precies 7 uur weg in de richting van de Slufter, waar we een

half uur later arriveerden. Onderweg werd nog oen sraelleken
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waargenomen. Jammer genoeg was het weer somber geworden en

viel er af en toe wat motregen, maar toch hebben we volop ge-
noten van het vogelleven in dit unieke natuurgebied, We no-

teerden hier: bontbekpleviertJes, bonte strandlopers, oever—-

en graspiepers, storm- en kokmeeuwen. Grote- en kleine mantel—-

meeuwen lieten hun luidruchtig klieauw horen en wulpen hun

hobo—achtig geluid. Ook hier ontbraken de borgeenden niet en

een paartje scholeksters Joeg onder luid tepiet-tepiet achter
een indringer aan. Leeuwerikken Jubelden in de lucht, In het

z.o. gedeelte, dat door een dijk van de Sluftervlakte was af-

gesloten vonden we een moerassig gebied, dat een heel andere

vogelbovolking had. Hier hoorden en zagen‘we een heggeraus,
winterkoning, rietgors en wilde eenden, benevens een groep

groenlingen. Na deze wandeling gingen we weer richting Wadden-

zee, om daar langs dezelfde weg als zaterdag naar Oudeschild
te rijden. Ook nu weer vele vogels, o.a. brilduiker, tafeleend,
blauwe reiger, steenloper, eidereend. Een blauwe kiekendief
boven DiJkmanshuizen. De koffiepauze hielden we in Oudeschild
en daarna gingen we weer naar de Mokbaai, maar nu om een duin-

wandeling te maken. Even buiten Oudeschild hadden we het ge-
luk om een roodhalsfuut in winterkleed te zien, In de Mokbaai

zagen we nog kanoetstrandlopers en pijlstaarten.

Duinmeren

In de duinmeren bij de Mok kwamen 15 kleine
zwanen aanvliegen, die op het water neerstreken, een pracht
gezicht! In de duinen Joegen we een velduil op en een lepelaar
vloog over ons heen. Een groot aantal mantelmeeuwen cirkelden
boven onze hoofden, alsof ze al aan het broeden waren. Ook

hoorden we boompiepers. Maar nu werd het weer tijd om naar de

Jeugdherberg te gaan
voor het afscheidsdiner,
dat weer prima was en

daarna naar de boot van

5 uur. Bij de haven nog

gauw even gekeken, 26

kleine zwanen boven het

water. Maar dit was dah

toch het einde van de'

excursie.

Hulde aan onze deskundige
leiders en de excursie-

commissie, die alles

prima geregeld hadden en

,$bns een paar onvergete-
' lijke, dagen hebben be-

zorgd, is hier zeker op

zijn plaats. Tot slot

een opsomming van de

waargenomen soorten

totaal 86 stuks.

J. Heise

kluut
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Fuut Waterhoen Graspieper
Roodhalsfuut Meerkoet Waterpieper
Kuifduiker Scholekster Oeverjpieper
Dodaars Kievit Winterkoning

Blauwe Reiger Goudplevier Heggemus

Lepelaar Bontbekplevier Grote Lijster

Wilde eend Steenloper Zanglijster

Wintertaling Wulp
,

Kramsvogel

Zomertaïing Regenwulp Koperwiek

Krakeend Grutto Merel

Smient Rosse Grutto Goudhaantje

Pijlstaart Tureluur Koolmees

Slobeend Groenpootruiter Pimpelmees

Toppereend Fazant Zwarte Mees

Kuifeend Kanoetstr.loper Rietgors

Tafeleen'd Bonte stp,loper Groejiling
Brilduiker Krombek etr,loper Sijs

Zw. Zeeëend Drieteen str,loper Barmsijs
Eidereend Kemphaan Vink

Gr. Zaagbek Gr. Mantelmeeuw Keep

Mi. Zaagbek KI, Mantelmeeuw Huismus

Bergeend Zilvermeeuw Ringmus

Rotgans Stormmeeuw Spreeuw

Knobbelzwaan" Kokmeeuw Zwarte Kraai

Kleine Zwaan Holenduif Bonte Kraai

BI, Kiekendief Houtduif Kauw

Smelleken Veldleeuwerik Ekster

Torenvalk Strandleeuwerik Vlaamse Gaai

Patrijs Boorapieper
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