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Witte Scholeksters op TEXEL 
 
In aansluiting op het stukje van Kees Verweij een korte opmerking over de (witte) 
Scholeksters op Texel. 
De Scholekster behoort tot de 5 meest algemene broedvogels van Texel. Hun aantal 
wordt geschat op 3200 paar (Dijksen en Dijksen 1977). 
In de trektijd is het aantal uiteraard veel groter. In de "Vogels van Texel" wordt 
het totaal aantal geschat tussen 70.000 en 82.000 exemplaren (Van Orden, Dijksen en 
Dijksen 1968). 
De Scholeksters op Texel broeden het liefst op weiland in de nabijheid van water  
of wad, maar ook nemen ze genoegen met bollenland en schapenweiden. Vroeger viel  
de merkwaardige nestelplaats op de nok van de bekende schapenboeten nogal op, maar 
sinds deze opvallende schuurtjes niet meer met graszoden op de nok gedekt worden. 
Wel wordt nog gebroed op de Texelse "tuunwaltjes"  bij de Hoge Berg, nabij Den  
Burg. 
Wat betreft de Witte scholeksters. Er is eigenlijk geen tijdvak aan te wijzen, waarin 
er geen witte scholekster voorkwam. Albino scholeksters zijn al omstreeks 1900  
Bekend. 
De scholeksters van Texel zijn vrijwel zonder uitzondering standvogels, dit blijkt 
uit ringonderzoek. 
Uit dat ringonderzoek blijkt ook dat scholeksters (en dus ook witte scholeksters) 
zeer oud kunnen worden. Ter illustratie twee voorbeelden: 
a. als nestjong geringd op 14-07-32 op de Schorren; teruggemeld op 07-08-47, 
   dood gevonden op Texel 
b. als 1e jaars vogel geringd op 08-07-39 op de Schorren; teruggemeld op 23-05-64 
   als verkeersslachtoffer(!) te De Cocksdorp. 
Voor mijn idee is de witte Scholekster bij de Petten al wel een jaar of 12 oud,  
wat gezien de ouderdom die deze vogels dus kunnen bereiken, heel wel mogelijk is, 
maar het kan ook zijn dat het hier al weer om een jong van de oude vogel gaat. 
Gegevens hierover heb ik niet kunnen vinden. 
In De Koog is overigens een huis, dat al sinds jaar en dag "De witte Lieuw" heet 
(Lieuw is de Texelse naam voor Scholekster). 
 
Gegevens zijn afkomstig uit: 
De Vogels van Texel, door Chr.v.Oreden, A.J.& L.J.Dijksen (1968) en  
Texel vogeleiland, door A.J.& L.J.Dijksen (1977) 
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LANDELIJKE ASIELDAG OP 14 NOVEMBER 1981   
VOOR VOGELASIELS, DIE ZICH ONDERMEER  
BEZIG HOUDEN MET OLIESLACHTOFFERS. 
 
Op verzoek van een aantal vogelasielhouders 
werd op 14 november j.l. een speciale asiel- 
dag gehouden voor asielhouders die min of  
meer regelmatig geconfronteerd worden met 
stookolieslachtoffers. Deze slachtoffers val-  
len voornamelijk onder de Zeekoeten, Alken, 
futen en Roodkeelduikers. Met name de afge- 
lopen winter zijn verscheidene vogelasiels  
–vooral langs de kust- overvallen door het 
grote aanbod van deze stookolieslachtoffers. 

    
 

 
 
 
 
 




