Excursie datum:

23 tot en met 25 oktober2015

Naam excursie:

Texel weekend Vogelwerkgroep Zoetermeer

Gids(en):

Els en Kees Luijkx

Vrijdag
Rond 17.00 uur kwamen alle vogelaars aan bij de Triaan, ons verblijf voor dit weekend.
De Triaan ligt net voorbij het vliegveld van Texel.

De koffie, thee en plak boterkoek stonden al klaar als welkom. We werden dan ook
hartelijk ontvangen door Wilma, Fanny, Kees en Els. Onderweg naar Texel was er al druk
gevogeld. Zoals bijvoorbeeld bij Schoorl (ijsvogel, echt waar), de Mokbaai en bij de
Slufter. Bij het Krimbos, vlakbij de camping werd de Siberische boompieper gespot, heel
bijzonder. Daarover later meer.

Na de borrel was het etenstijd, Els had allerlei overheerlijke hartige taarten gebakken,
compliment! Wilma en Fanny zorgden voor twee soorten soep, salades en stokbrood, het
smaakte allemaal prima. ’s Avonds zat iedereen gezellig te kletsen (over vogels en niks
anders?) en we gingen op tijd naar bed, want de volgende dag: de hele dag vogelen.
Zaterdag
Bij het krieken van de dag startten we al met corvee: klaarmaken van ontbijt en koffie
zetten voor onderweg. Er was voor vandaag een rondrit gepland door het noorden van
Texel. We reden eerst naar de waddenkust en maakten diverse stops. Eerst bij het
haventje van Oude Schild,

daarna volgden we noordwaarts de waddenkust. We keken binnen- en buitendijks, het
was droog, wel winderig op de dijk. Onderweg namen we nog koffie en een
pompoensoepje in een restaurantje in Oosterend. We reden weer verder naar het

noordelijkste puntje, naar de vuurtoren. Daar bij het strand werden nog eidereenden
gespot en grijze zeehonden. Natuurlijk wilden we de Siberische boompieper niet missen,
want niet iedereen had deze gezien. Om 16.00 uur waren we ter plaatse, gelukkig was er
een vogelaar aanwezig die hem wist te zitten. Als een muisje kroop de pieper door het
lange gras. We liepen er achteraan en Henk en Simon wisten een goede foto te maken,
waarop de kenmerken te zien waren.

Hierna nog even naar de Slufter, waar een slechtvalk mooi zat te posten op een paal. Bij
donker weer terug en in de recreatieruimte waren de tafels al gedekt. Wilma en Els
hadden het eten bijna klaar. Dit was weer een heerlijke maaltijd. Maar we waren er nog
niet! Na ijsje en de koffie volgde de “spotvogelavond” waarbij Wilma en Els een leuke
quiz presenteerden met hilarische opdrachten. Heel erg gelachen toen we de lepelaar van
Wil maar niet konden herkennen…. De kwal van Winfried leek ook meer op een platte
pannenkoek…. We eindigden de avond met een (twee, drie) Texelse Juttertjes en we
zetten de klok alvast een uurtje achteruit…
Zondag
Door de overgang van de zomer- naar de wintertijd hebben we een uur langer kunnen
slapen. Al hoewel voor een aantal was dit een reden om een uur later naar bed te gaan.
Na het ontbijt met een traditioneel gekookt ei zijn wij rond 9.00 uur vertrokken richting
Staatsbossen waar wij in het Californië bos een rondwandeling hebben gemaakt. Vooral
de goudhanen lieten zich goed zien.

Rijdend door de Staatsbossen van Texel richting Westerslag. Op een uitkijkpunt hebben
wij kunnen genieten van een fraai uitzicht op de Westerduinen. Een vrouw bruine
kiekendief liet zich even zien. Verder een torenvalk en een aantal buizerds, waarvan één
biddend. Een vrouw en man grote bonte specht zaten in een spar en we zagen nog heel
snel wat staartmeesjes.
Via Den Hoorn redden we richting Mokbaai. Daar zat op een paal een vrouw slechtvalk.

Verder hebben we een grote zilverreiger gezien en een aantal brilduikers, drieteen- en
bonte strandlopers en nog veel meer. Na een lange stop via Den Hoorn, Den Burg naar
een plas Molenkil waar een vijftiental kleine zwanen, waaronder een aantal juveniele zich
fraai liet zien. Was er ook nog een kemphaan, waar was hij nou? Al met al was de
zondag een hele mooie herfstdag en de zon scheen de hele dag. Tegen 14.00 uur waren
we terug bij ons verblijf De Triaan waar wij de “restjes” van de overheerlijke diners van
de afgelopen twee dagen hebben opgegeten. Na verdeling van de overgebleven “buit”
werden we uitgezwaaid door Els, Wilma, Fanny en Kees, die ons een onvergetelijk
vogelweekend hebben bezorgd. Met heel veel dank aan de organisatoren. Het was
fantastisch!!!!!!!!!
Dit verslag is gemaakt door Marjan, Hanneke en Henk.
De foto’s zijn van: Anneke, Simon en Marjan

Nederlandse naam
aalscholver
baardman
bergeend
blauwe kiekendief
blauwe reiger
bonte strandloper
boomkruiper
brilduiker
bruine kiekendief
buizerd
dodaars
dwergmeeuw
eider
ekster
fazant
fuut
gaai
goudhaan
goudplevier
graspieper

English name
great cormorant
bearded tit
common shelduck
hen harrier
grey heron
dunlin
short-toed treecreeper
common goldeneye
marsh harrier
common buzzard
little grebe
little gull
eider
magpie
common pheasant
great crested grebe
eurasian jay
goldcrest
european golden plover
meadow pipit

Wetenschappelijke/Scientificname
Phalacrocorax carbo
Panurus biarmicus
Tadorna tadorna
Circus cyaneus
Ardea cinerea
Calidris alpina
Certhia brachydactyla
Bucephala clangula
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Tachybaptus ruficollis
Hydrocoloeus minutus
Somateria mollissima
Pica pica
Phasianus colchicus
Podiceps cristatus
Garrulus glandarius
Regulus regulus
Pluvialis apricaria
Anthus pratensis

grauwe gans
groene specht
groenling
groenpootruiter
grote bonte specht
grote mantelmeeuw
grote zilverreiger
heggenmus
holenduif
houtduif
huismus
kauw
kemphaan
kievit
klapekster
kleine zwaan
kluut
knobbelzwaan
kokmeeuw
kolgans
koolmees
koperwiek
krakeend
kramsvogel
kuifeend
kuifmees
meerkoet
merel
nijlgans
pijlstaart
pimpelmees
putter
rietgors
roodborst
roodborsttapuit
rosse grutto
ruigpootbuizerd
scholekster
sijs
slechtvalk
slobeend
smient
sperwer
spreeuw
staartmees
steenloper
stormmeeuw
tafeleend
toendrarietgans
torenvalk
tureluur
turkse tortel
veldleeuwerik

greylag goose
green woodpecker
greenfinch
common greenshank
greater spotted woodpecker
greater black-backed gull
great egret
Dunnock
stock pigeon
wood pigeon
house sparrow
eurasian jackdaw
ruff
northern lapwing
great grey shrike
tundra swan
avocet
mute swan
black-headed gull
white fronted goose
great tit
redwing
gadwall
fieldfare
tufted duck
crested tit
common coot
blackbird
egyptian goose
northern pintail
blue tit
goldfinch
reed bunting
robin
common stonechat
bar-tailed godwit
rough-legged buzzard
oystercatcher
siskin
peregrine falcon
northern shoveler
eurasian wigeon
eurasian sparrowhawk
common starling
long-tailed tit
turnstone
common gull
common pochard
bean goose
common kestrel
common redshank
collard dove
sky lark

Anser anser
Picus viridis
Chloris chloris
Tringa nebularia
Dendrocopos major
Larus marinus
Casmerodius albus
Prunella modularis
Columba oenas
Columba palumbus
Passer domesticus
Corvus monedula
Philomachus pugnax
Vanellus vanellus
Lanius excubitor
Cygnus columbianus bewickii
Recurvirostra avosetta
Cygnus olor
Croicocephalus ridibundus
Anser albifrons
Parus major
Turdus iliacus
Anas strepera
Turdus pilaris
Aythya fuligula
Lophophanes cristatus
Fulica atra
Turdus merula
Alopochen aegyptiacus
Anas acuta
Cyanistes caeruleus
Carduelis carduelis
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Saxicola rubicola
Limosa lapponica
Buteo lagopus
Haematopus ostralegus
Carduelis spinus
Falco peregrinus
Anas clypeata
Anas penelope
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Aegithalos caudatus
Arenaria interpres
Larus canus
Aythya ferina
Anser fabalis
Falco tinnunculus
Tringa totanus
Streptopelia decaocto
Alauda arvensis

vink
waterhoen
waterral
watersnip
wilde eend
winterkoning
wintertaling
witgat
wulp
zanglijster
zilvermeeuw
zwarte kraai
zwarte ruiter
zwartkop
siberische Boompieper

chaffinch
moorhen
water rail
common snipe
mallard
wren
common teal
green sandpiper
eurasian curlew
song trush
herring gull
carrion crow
spotted redshank
blackcap
olive-backed pipit
totaal aantal soorten

Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Gallinago gallinago
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Anas crecca
Tringa ochropus
Numenius arquata
Turdus philomelos
Larus argentatus
Corvus corone
Tringa erythropus
Sylvia atricapilla
Anthus hodgsoni
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