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VERSLAG NAJAARSWEEKEINDE 30 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 1988 OP TEXEL 

Annelies RÖrner 

Van vrijdag 30 september tot zondag 2 oktober hield de VWGA haar traditionele 
njaarsweekeinde op Texel. 
Vrijdagavond worden we midden op een aardedonker Texel uit de bus gezet door 
de chauffeur, in de verte een paar lichtjes, boven ons de sterren. Het zesde 
lichtje aan deweg is het adres dat we zoeken, maar ons onderkomen blijkt nog 
een half uur gaan. Gelukkig brengt de boer ons daarheen in zijn auto. ln de 
Rovershut treffen we al twee kwartiermakers aan en bijna gelijk met ons arriveert 
nog een ploegje VWG-ers per taxi. 06k in de Rovershut is het donker. Slechts 
twee gaslampjes verlichten de schuur. Op de tast vinden we een bed. 
De volgende ochtend, als de vroegelingen door het bos lopen, zit er rijp op 
het gras, maar gaat de zon schitterend op en het zal het hele weekeinde prachtig 
nazomerweer blijven. Om ons heen trekken vele lijsterachtigen en kleinere zang
vogels door. We turen wat over zee en zien achter een vissersboot een groep 
Jan van Genten fourageren. Op de terugweg wordt onze aandacht getrokken door 
een vreemd roepje, maar we krijgen de roeper niet in de kijker en door honger 
gedreven lopen we door. Als de laatste groep is gearriveerd zijn we met ons 
vijftienen. We huren fietsen, doen boodschappen en gaan di'!n snel op weg naar 
de vuurtoren. Er is reeds een grote concentratie vogelaars op de boot waar
genomen en het blijkt, dat er bij de vuurtoren een Vale Lijster is gesignaleerd. 
Alles wat wij daar vinden is koffie met appeltaart en a:1n het strand, heel 
dichtbij, vissende Grote Sterns. 
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's Middags fietsen we in kleine groepjes via verschillende routes terug. Door 
het mooie zonlicht zijn alle vogels aan de wadkant goed te bestuderen en haar
scherp te zien. Langs de dijk treffen we een flinke patrijzenfamilie. 
Na een gezellige avond rond onze gaslampjeszoeken we weer ons bei! op. De volgende 
dag begint weer net zo veelbelovend - nu kunnen we echter wel de vreemde roeper 
in de kijker krijgen dankzij de vasthoudendheid van Willem die zijn slem weet 
te vangen drnv een recorder (zie voor een. beschdJving elders dit nummer). 
Na het ontbijt gaan we, gewapend met lunchpaketten, een ander deel ~an het 
eiland verkennen. De meesten gaan richting Mokbaai. In kleine ploegjes zwerven 
we de rest van de dag rond. Naast de vogels genieten we vooral van het schitterende 
weer. We treffen zelfs een weiland waarin een aantal lammetjes dartelt. 
Alleen Willem die de noordpunt weer opzoekt, ziet de Vale Lijster. Als we 
's avonds op de boot zitten hebben we in totaal 121 soorten waargenomen, waar
onder de volgende: 

Jan van Gent 

Blauwe Reiger 

Grauwe Gans 

Toppereend 

Sperwer 

Havik 

Buizerd 

Smelleken 

1-10 ongeveer 60 ex vissend op Noordzee thv paaJ 17 

1-10 2 ex Z Noordzee thv paal 17; enkele ex over het 
over het eiland verspreid 

1-10 29 ex ZW-W camping Slufteroord 

2-10 1 ex (vrouw) Waddenzee thv Wagenjot 

veel doortrekkende ex (vooral op 1-10) 

2-10 1 ex (vrouw) cirkelend Gortersmient · 

1-10 enkele ex schroevend noordpunt; 2-10 enkele ex 

1-10 1 ex Wagenjot; 2-10 1 ex De Geul 
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Patrijs 

Waterral 

Kanoet 

Groenpootruiter 

Witgatje 

Oeverloper 

Middelste Jager 

Kleine Jager 

Dwergmeeuw 

Grote Stern 

Visdief 

Tortelduif 

Velduil 

Halsbandparkiet 

Zwarte Specht 

Strandleeuwerik 

Boerenzwaluw 

Huiszwaluw 

Duinpieper 

Boompieper 

Gele Kwikstaart 

1-10 11 ex akkers omg camping Slufterduin; 2-10 6 & 8 ex 
omg Den Hoorn 

2 maal 1 ex gehoord in nat duinvalleitje Duinpark 

30-9 een uvertrekkende groep gehoord 't Horntje 

1-10 1 ex De Slufter 

30-9 gehoord 't Horntje 

1-10 1 ex Wagenjot 

1-10 1 ex Z Noordzee thv paal 17 

1-10 1 ex op zee thv paal 17 

1-10 enkele ex op zee bij vuurtoren 

1-10 & 2-10 enkele ex op Noordzee 

1-10 & 2-10 enkele ex op Noordzee & Waddenzee 

2-10 1 ex Z Duinpark 

1-10 

2-10 

2-10 

2-10 

2-10 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

4 ex jagend Hanenplas & Zandplas 

2 ex GortersrPient 

1 ex roepend Gorter smient 

2 ex later z Duinpark 

1 ex z Den Burg 

enkele ex Z Gortersmient 

1 ex Z Duinpark 

gehoord omg Hanenplas 

1 ex Z Duinpark 

Gr. Gele Kwikstaart 1-10 

Zwarte Roodstaart 1-10 

Gekraagde Roodstaart 1-10 

Paapje 

2 maal 1 ex Z Duinpark 

2 ex omg De Krim 

1 ex (vrouw) omg Lemoensberg 

enkele ex gedurende het gehele weekeinde 

Roodborsttapuit 

Beflijster 

Grote Lijster 

Vale Lijster 

Kleine Karekiet 

Tuinfluiter 

Bergfluiter 

Fitis 

5 ex (een familie) op beide dagen Duinpark 

1-10 3 ex Duinpark, 4 ex Gortersmient & 6 ex Hoge Nol 

1-10 2 ex Gortersmient 

2-10 1 ex tuintjes noordpunt 

2-10 1 ex Duinpark 

2-10 1 ex Duinpark & 1 ex Gortersmient 

1-10 & 2-10 1 ex Duinpark 

2-10 1 ex Duinpark 

Grauwe Vliegenvanger 2-10 1 ex Gortersmient 

Baardmannetje 

Zwarte Mees 

1-10 enkele ex Duinpark; 2-10 enkele ex omg De Geul 

enkele ex op beide dagen 
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2-10 1 ex omg Den Hoorn Putter 

IJsgors 2-10 2 & 1 ex Z Duinpark, 2 ex omg De Cocksdorp 

NAJAARSWAARNEMING VAN EEN BERGFLUITER OP TEXEL 

Annelies RÖmer 
Baden Powellweg 1 
1069 LB Amsterdam 

Willem van der Waal. 
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Op 1 oktober 1988werd 's morgens om ongeveer 8.00 uur in het bos van Gortersmient, 
Texel grenzend aan het Duinpark door Annelie RÖmet, Frank Visbeen en 1Jil lem vän 
der Waal een roepende vogel gehoord die in eerste instantie als Kleine Vliegen
vanger werd gedetermineerd. Maar na enige tijd goed te hebben geluisterd, rees 
er twijfel over de determinatie, zodat een poging werd gewangd het beest te 
zien te krijgen. Vanuit de plek waar de roep vandaan kwa~ vloog een Nu;ifo Kt'/'11, 

/2/2µ weg richting de bosages van het Duinpark. Het geroep werd niet meer gehoord 
en de vogel niet meer terug gevonden. 
De volgende ochtend om 7.30 uur werd dezelfde roep gehoord in de bosages van 
het Duinpark. Ook nu werd het geluid door een Jlhyffo1col'1n gema<1kt. De vogel 
was erg beweeglijk en vloog voortdurend naar een ander bosje. Hij liet zich 
nauwelijks zien. Nadat de hulp werd ingeroepen van enkele andere vo3elaars, 
lukte het ons de vogel te zien te krijgen en ~r werd een beschrijving gemaakt. 

Grootte van een Tjiftjaf, leek iets forser. Bovendelen grijsachtig !net een 
zweem van bruin, contraterend met de stuit die geel-groen was. Vleugels meer 
groen-grijsachtig, De kop e~eneens grijzig. De onderdelen witachtig, duidelijk 
contrasterend met de bovendelen.Poten donker. Geluid duidelijk tweeletter
grepig hoe-wiet. 
Tevens kon de roep van de Phyffo/2copu/2 worden opgenomen. Later werd de vogel 
in beter licht teruggezien. Nu kon de vogel definitief worden gedetermineerd 
als Bergfluiter (:Jhyilo/2copu/2 P..onefü). 

NASCHRIFT 

Annelies RÖrner 
Frank Visbeen 
Willem van der Waal 
Binnenkadijk 274 
1018 ZJ Amsterdam 

Het geluid van de Bergfluiter werd afgedraaid voor de vele vogelaars 
die bij de vuurtoren aanwezig waren om de Vale Lijster te zien te krijgen. 
Wim van der Schot herkende in de beschrijving en aan het geluid een Bergfluiter. 
Tevens ontdekte Wim op 3 oktober 1988 bij de tuintjes op de noordpunt van Texel 
eveneens een Bergfluiter die er qua kleed er net zo uitzag als het door ons 
waargenomen exemplaar, Alleen het beest van Wim deed er het zwijgen toe. 

Willem van der Waal 


