
Verslag van de excursie naar Texel op maart 1972
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Na Oudeschild kregen we onze eerste ergenis, waar we de bouw van
Ie elektrische centrale moesten aanschouwen.wat een groot stuk van

het voorheen zo drassige weiland waar altijd een druk vogelleven
heerste, was hierdoor in beslag genomen. De weg langs de Wadlenzee-
dijk was afgesloten en alleen via een omweg verderop te bereiken.
Maar met de rug naar deze ontluistering van het mooie Texelse

landschap zagen we nabij het natunmonument Dijkmanshuizeh grote

groepen Goudplevieren en Smienten, met weer vele volop baltsende
Scholeksters. Veldleeuweriken waren al vech-

tend hun territorium aan ’t afbakenen en

hier en daar fourageerden Graspiepers.
Rijdend in de richting Oosterend zagen we de

eerste Kluten, fraaie vogels, die met hun

bonte pakken en hoge poten altijd weer-sterk

tot onze verbeelding spreken. Bij het natuur?

monument de Bol kregen we Rotganzen in het

oog,, in totaal 1/+ stuks.

Intussen was het tijd geworden zelf eens te

gaan fourageren en dit deden we dan in'het
bekende Pannekoekenhuis, nabij de polder de

Eendracht. Na de Inwendige mens te hebben'

versterkt, gingen we te voet over de dijk
naar de laatstgenoemde polder en ontdekten

al spoedig een enorme vlucht Rotganzen, die

in de polder neerdaalden.

Om 5.15 uur verzamelden zich 16 deelnemers op het Oosterspoorplein
te Hilversum. Op weg naar Bussum barstte de eerste regen los na 2
weken mooi weer, en kletterde op de auto’s, maar dit mocht de

stemming niet drukken en met goede moed gingen we via de brug bij
Schellingwoude, Purmerend en Alkmaar naar den Helder. Aangezien we

nog te vroeg waren voor de eerste boot, werd besloten nog een kijk-
je bij het bekende Balgzand te gaan nemen, maar dit bleek per auto

onbereikbaar. In plaats daarvan reden we langs het Balgzandkanaa
t,

Amsteldiep en Amstelmeer. In het Balgzandkanaal zagen we o.a, veel

Bergeenden en Futen. Ook Kuifeendjes, terwijl boven het Amstelmeer

nog vier Brandganzen vlogen. Ook een Grote Zaagbek werd waargeno-
men.

Om 8.30 uur gingen we dan met de boot over. In de haven van het

Horntje zwom een Brilduiker. Per auto ging het nu door de Prins

Hendrikpolder naar Oudeschild en het eerste wat ons opviel, waren

de vele Scholeksters, die ons verder over het gehele eiland zou-

den begeleiden. Vooral het baltsen van deze potsierlijke vogels
trok de aandacht. Ook de Wulpen ontbraken natuurlijk niet. Kievi-
ten zweefden al duikelend en roepend door de lucht. Berg- en Tafel-

eenden waren ook aanwezig, evenals Kuifeendjes en Dodaars. Grutto’

en Tureluur waadden door de ondiepe plasjes, maar het mooiste was

toch wel een groepje van ca,. 25 bedrijvige Steenlopertjes, welke
in de vlucht zoveel op kleine Scholeksters gelijken.

Rotgans, Branta bernicla. Tekening: E.P.Klomp.
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Van ' achtST ~e öTT dl'jk Trainden ‘we ze wrij dicht” benaderen en'waarnemend

Het bleken er zo’n 2000 te zijn.

Gp de terugweg zagen we nog een Kanoetstrand-loper, die in slechte

toestand was

Via de Cocksdorp gingen richting Eierlandse vuurtoren en vandaar

naar de Slufter, waar.we nog even een kijkje namen.

Vervolgens door de Staatsbossen van De Koog en via Den Hoorn reden

we naar de Mokbaai

In le Geul stond o.a nog een eenzame Lepelaar, in de Mokbaai o.m.

veel Bergeenden.

De laatste rit naar de boot was aangebroken en om 5.uur vertrokken

we weer naar het vaste land.

Het was een vruchtbare dag, waarvan we onder de bekwame leiding
van Y.3.- Vogel veel hebben genoten.

Tenslotte nog een opsomming van de op Texel waargenomen vogels:

Dodaars

Blauwe Reiger

Lepelaar
Wilde Eend

Smient

Pi jlstaart
Kuifeend

Tafeleend

Brilduiker

Zwarte. Zeeê'end

Eidereend

Bergeend

Rotgans
Knobbelzwaan

Kanoetstrandl.

Bontbekplevier
Kluut

Gr.Mantelmeeuw

Patrijs

Fazant

Waterhoen

Meerkoet

Scholekste r

Kievit

Goudplevier

Bontbekpl.

Steenloper

Wulp

Grutto

Rosse Grutto

Tureluur

Zilvermeeuw

Stormmeeuw

Kokmeeuw

Houtduif

Veldleeuwrik

Graspiper

Oeverpieper
Witte Kwikstaart

winterkoning

Hegge.mus

Kramsvogel
Merel

Rietgors

Huismus

Spreeuw
Zwarte Kraai

Kauw

Ekster

A.G. Heise
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