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G EVARI EERD LANDSCHAP
In de folders van de VVV Texel wordt het

eiland wel 'Nederland in een notendop'

genoemd, omdat je er vrijwel de gehele
variatie aan landschappen van ons land
aantreft: duinen, bos, heide, polders, moe-
rassen,]cwelders, wad, zandplaten, een uit-
gebreid agrarisch gebied en een ongeveer
zestig kilometer lange kustlijn. Die ver
scheidenheid aan biotopen brengt een
evenredige variatie aan diersoorten mee.
Toch ontbreken er door de eilandligging
ook veel soorten die elders in ons land

gewoon zijn. Reptielen komen er helemaal
niet voor, het aantal soorten amfibiedn is
beperkt, van de zoogdieren ontbreken
onder andere Eeldioorn, Vos, Bunzing,
Wezel, Mol en Veldmuis. De Noordse
woelmuis, een Rode Lijst-soort, is er daar-
entegen een gewone verschijning.
Ook wat de vogels betreft zijn er heel wat
gewone soorten nooit op Texel waargeno
men. Dat zijn vooral bosvogels en standvo-
ge[s, zoa]s Bosui], Matkop, G]anskop,
Kuifmees, Boomklever en Kleine bonte
specht. Toch is het eiland met circa
365 soorten die er tot nog toe zijn vastge
stem een van de soortenrijkste plekjes van
Europa. Het aantal soorten broedvogels
bedraagt ongeveer no

Het zijn vooral trekvogels en dwaalgasten
die het eiland tot een waar paradijs voor
vogelaars maken. En tegelijkertijd zijn het
de vogelaars die elk jaar weer nieuwe soor
ten aan de Texelse avifauna toevoegen.

In zoog waren dat er bijvoorbeeld vijf!
Kuhls pijlstormvogel, Bairds strandloper,
Oostelijke blonde tapuit, Woestijntapuit
en Provengaalse grasmus. Sinds i998
geeft de actieve Vogelwerkgroep Texel elk

voorjaar een ornithologisch jaarverslag uit
over het voorgaande jaar, waarin een gede-
tailleerd overzicht wordt gegeven van de

waargenomen soorten.

Het 'Gouwe Boltje', zoals de Texelaars hun eiland liefkozend noemen, is het

hele jaar door in trek als vakantie-eiland. Van alle waddeneilanden is het het

makkelijkst te bereiken. Elk uur, op drukke dagen zelfs elk halfuur vertrekt

de veerboot uit Den Helder om twintig minuten later op het eiland aan te

komen. Een dag ofeen weekend op Texel is daarom eenvoudig te verwezen-

lijken. Natuurlijk is het er vooral in de zomervakantie druk. Elk beschikbaar

bed ofkampeerplaatsje is dan bezet. Maar ook buiten het hoogseizoen kan

het aantal gasten flink oplopen. Een van de drukke perioden valt samen met

de topdrukte in de hedsttrek van de vogels begin oktober.

Texel, paradijs voor
vogels en vogelaars

SOORTENRIJKDOM
Een belangrijke factor die aan de soorten-
rijkdom bijdraagt is de ligging van het
eiland in de hoofdtrekroute aan de weste-

lijke rand van het continent. De meeste
soorten volgen tijdens de trek de kustlijn.
Omdat de zee als barridre wordt ervaren,
treedt er langs de kust 'stuwing' op, waar-
door het vaak om enorme aantallen vogels

gaat. Wie op een vroege oktoberochtend
op een Texelse duintop staat, zal horden
Spreeuwen, lijsters en andere vogels zich
naar het zuiden zien spoeden. Kijk je over
zee uit, dan zijn het meeuwen, Jan-van-
genten, jagers, andere zeevogels, Eiders en
andere eenden, Rotganzen ook, die langs
komen.
Aan de andere kant van het eiland,
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de Waddenkust, pleisteren duizenden
steltlopers, vogels die voor hun voedsel
afhankelijk zijn van de bil eb droogval
lende slikplaten van de Waddenzee.
Ook als pleister- en foerageergebied c.q.
overwinteringsgebied is Texel van groot
belang voor veel soorten. Het aantal Kol-,
Riet- en Brandganzen dat er 's winters zit,

is de laatste jaren flink toegenomen.
Daarnaast verblijven er elke winter een
paar honderd Kleine zwanen. Het aantal
Rotganzen dat er met name in voor- en
najaar verblijft, is de laatste jaren echter

men. 's Nachts trekt het licht van de vuur-

toren grote aantallen vogels aan. Vroeger
vlogen veel vogels zich dood tegen de
toren, maar al zo'n zeventig jaar geleden
zijn er lampen aangebracht die de toren
zichtbaar maken voor de vogels.
Ook het zuiden, met de Geul, de Hor-
smeertjes en de Mokbaai, is interessant.
Met name de Mokbaai is een goed gebied
voor steltlopers, die er op het slik foerage-
ren en de](welder als hoogwatervlucht-
plaats gebruiken. Als de Slechtvalk, die er
veelal overwintert, op de wieken gaat levert

het bijzondere landschap is een bezoek
aan dit gebied waard. Bij de noordelijke
ingang van de Slufter is eenldjkpost die
zicht geeft op eert ondiepe plas waar altijd
veel steltlopers en eenden zitten. Aan de
zuidkant van de Slufter is de kans op
Sneeuwgorzen, Fraters en Strandleeuweri
ken het grootst. En overigens: waar je je
ook op het eiland bevindt, let goed opl
Een verzameling vogelaars met kijkers en
telescopen duidt erop dat er iets bijzon-
ders te zien is

belangrijk afgenomen. Over de oorzaak
van die afname bestaat verschil van

mening, maar deskundigen vinden dat het
beheer van het rotganzenreservaat bil

hoeve Zeeburg in het noorden van het
eiland te wensen overlaat.

dat fascinerende beelden op van wolken
vogels die gealarmeerd opvliegen. Ook in
Waalenburg, waar zich vooral grote aantal-
len eenden, met name Smienten, maar
ook steltlopers ophouden, zitten meestal
een oftwee Slechtvalken, evenals in de
Slufter.

Andere gebieden die in trek zijn bij vogels,
met name steltlopers, en dus ook bij voge-
laars zijn de binnendijkse plasjes langs de
Waddenkust: Wagejot, Zandkes en Otter-
saat. Iets verder van de dijk ligt het reser-
vaat van Natuurmonumenten Dijl<mans-
huizen, waar een door de Vogels erkgroep
gebouwde vogelldjkhut over uitldjkt.
Een geliefd excursiedoel is ook de Slufter,
een grote groene strandvlakte, waar bij
vloed het water door eenlcrekenstelsel

naar binnen stroomt(en bij extra hoog til
de gehele vlakte onder water zet). Alleen al

ZEETREK

Aparte vermelding is de waarneming van
zeetrek waard. De beste plaats daarvoor is
de strandopgang bil Westerslag (paal l5)
Niet iedereen houdt ervan om uren achter

een in de koude wind met de telescoop
over zee te turen naar verre stipjes waarin
geoefende vogelaars Grauwe pijlstormvo-
gels, Alken, Zeekoeten en wat niet al her-
kennen, maar grote vogels als Jan-van-
Genten komen vaak veel dichter bil de
kust. Hun stootduil(en naar vis vormen

altijd weer een spektakel

HOT SPOTS
Hoewel er in principe overal op het eiland
vogels te zien zijn, kunnen er toch een
aantal plaatsen als 'hot spots' worden aan-
gemerkt. Tijdens de herfkttrek is dat in de
eerste plaats de noordpunt van het eiland,
met de 'tuintjes'(voormalige moestuintjes
van de vuurtorenwachters, die nu door de
vogelwerkgroep worden beheerd), de
omgeving van de vuurtoren en het red-
dingsboothuis en het gebied daaromheen.
Het is juist dit deel v8rl het eiland waar
ook veel dwaalgasten worden waargeno-

NIET ALLEEN VOGELS
Hoewel Texel vooral om de vogels bekend
staat, is er ook op ander gebied veel te
genieten. Het circa 45o hectare grote bos,
door de Texelaars 'de Dennen' genoemd,

maar gelukkig lang geen monocultuur
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meer, levert een behoorlijke variatie aan
paddestoelen op. Anders dan de andere
Waddeneilanden is Texel niet zomaar een

bult zand, maar een in eerste aanleg als
eindmorene in de Ijstijd gevormde hoogte
in de Nederlandse delta. Dat 'oude land'

van Texel, ruwweg gelegen tussen Oost in
het oosten en Den Hoorn in het zuiden,
wordt gekenmerkt door een licht heuvel-
achtig karakter, met als hoogste punt de
Hoge Berg, die vijftien meter boven zeeni-
veau uitsteekt. Vooral op deze keileembult
zie je de typisch Texelse 'tuunwoaltjes',
die de landerijen omheinen, en de al even
typische 'sk66peboeten'. Schapen van het

Texelse ras kleden dit oude landschap ver-
der aan. Rond deze glaciale kern heeft
Texel door duinvorming, bedijking van
kwelders en inpoldering in de loop der
eeuwen zijn huidige vorm gekregen
Een belangrijke bijdrage aan de vorming
van het eiland werd in de zeventiende

eeuw geleverd met de bouw van een zand
dijk tussen Texel en het noordelijker gele.
gen Eierland. Pas in de negentiende eeuw
werd het](welderland dat aan de oostkant

van die zanddijk ontstond als 'Polder Eier
land' bedijkt.
Vergeleken met de andere waddeneilan-
den nemen de duinen op Texel een veel
geringer deel van het eiland in beslag
Dat duingebied is echter buitengewoon
gevarieerd. Droge oude duinen worden
afgewisseld met natte valleien. Er is met
name op de Hors in het zuiden veel jonge
duinvorming. Met de Muy, de Geul en de
Horsmeertjes heeft het duingebied enkele
prachtige duinmeren. AI deze meertjes, 6n
het zeer bijzondere gebied van de Slufter,
zijn ontstaan door de aanleg van zanddij-
ken die de zeewerende duinen moesten

versterken. Het laatst gebeurde dat met de

HorsmeeJ:tjes, die op die manier rond
ig6o werden gevormd.

Wie wil weten welke bijzondere vogels er
recent op Texel zijn gezien(en er mogelijk
nog zijnd, kan de website van de Vogel-
werkgroep Texel lwww.vogelwerkgroep-
texel.nl) raadplegen

Andri Binsbergen is voorzitter pan de Vage!-

werkgroep TcxeZ en gepensioneerd beZeidsme

bewerker.Hora anja na pan het ministerie
pan .LNV.
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