Verslag voorjaarsvogelreis Texel 2015.

SNP Natuurreizen, Ton Renniers
Dag 1: 21 april, wandeling Mokbaai-De Petten
Ik ben iets eerder met de auto naar Texel overgestoken om van te voren enkele
gebiedjes te bekijken i.v.m. de komende dagen. Het is zonnig maar niet heel
warm. Om 13.00 uur haal ik de deelnemers op bij hun aankomst met de pont.
Jolanda is er al. Er is even een misverstand over waar de bagage wordt
opgehaald, maar dat probleem is na een telefoontje snel opgelost. Bijna iedereen
is aanwezig. Helaas heeft Lilian de boot gemist door vertraging bij de NS. Zij
heeft in overleg besloten zelf naar het hotel te gaan en ons later in de middag te
ontmoeten. Ik heb TexelTours gevraagd om ons af te zetten aan de zuidkant van
de Mokbaai i.v.m. de stand van de zon. De zon achter je geeft toch betere
waarnemings- mogelijkheden. We starten de wandeling om ca 13.30 uur en
kijken uit over de Mokbaai. Het is afgaand tij en alles zit ver weg. Er zijn
rotganzen en tureluurs te zien en veel bergeenden. We gaan eerst naar het
uitkijkpunt ten noorden van de Horsmeertjes. We horen vrijwel direct
nachtegaal en fitis en zien heggenmus van dichtbij. Ook is de kolonie kleine
mantelmeeuwen goed te bekijken. We lopen richting west naar het platform
vanwaar we een aalscholverkolonie goed kunnen bekijken. We vervolgen onze
weg en zien boven en voor ons zowel bruine als blauwe kiekendief. Aan de
noordkant van de Mokbaai kiezen we het onverharde pad rechts van de weg. Er
vliegen wat kneutjes heen en weer. Na ca 500 meter klimmen we op het duin en
bekijken de Petten van boven af. Je hebt zo een prachtig overzicht.

rotgans

We zien o.a. heel mooi kluten en visdiefjes en ook een eenzame lepelaar.
Beneden kunnen we dezelfde vogels van dichtbij bewonderen. We wandelen
rustig verder langs de verharde weg en gaan na het vervallen boerderijtje links
af. Hier kunnen we in de telescoop prachtig een torenvalk vrouwtje bewonderen
die op een paal een muis zit te verorberen. We keren terug naar de hoofroute
richting veerhaven en steken over door het duin om langs de Mokbaai
uiteindelijk uit te komen bij de pont waar we worden opgewacht .
We zijn om ca 17.15 uur in ons hotel Prins Hendrik.

Dag 2: 22 april, tocht noordelijk gedeelte Texel.
Voor het ontbijt wandelen we om 7.00 uur ’s morgens langs Utopia. Het is koud
en zwaar bewolkt. We zien hier o.a. veel kokmeeuwen en heel veel grote sterns.
Op de Dijk aan de zuidkant van de Schorren zien we dat het erg laag water is en
dat de vogels zeer ver weg zitten. We hebben ook het licht tegen. We lopen langs
de waddenkant van de dijk terug richting hotel en hebben het geluk dat de
laagwaterlijn iets dichterbij ligt. Daardoor nemen we rosse grutto, tureluur,
zwarte ruiter, wulp en bontbekplevier waar en ook een paar foeragerende
lepelaars. Om 8.30 uur zijn we terug bij het hotel voor het ontbijt. Ik heb besloten
om ook deze dag gebruik te maken van de gehuurde fietsen en Texel zowel
fietsend als lopend te verkennen. De in het programma genoemde wandeling
kan maar ten dele worden gedaan i.v.m. afsluiting in het broedseizoen. Dus
kiezen we er voor eerst naar het weidevogelreservaat Waal en Burg te gaan.
Onderweg zien we soorten als veldleeuwerik en een groep goudplevieren. We
hebben de stevige koude wind in de rug. De wandelroute van het
weidevogelreservaat Waal en Burg is afgesloten i.v.m. het broedseizoen maar het
pad naar de hut is toegankelijk. We bezoeken de hut. Het is rustig. Er zitten
verschillende eendensoorten en tureluur. Vlak voor de hut is mooi een kleine
plevier te bewonderen. Het gele oogringetje is door de telescoop goed waar te
nemen. Na 20 minuten kijken gaan we verder op de fiets richting de Koog.
Onderweg vliegt gele kwikstaart en vlak voor de koog bekijken we een groepje
van 11 regenwulpen. Er tussen lopen 3 gewone wulpen, waardoor de verschillen
tussen deze 2 soorten goed zijn te zien. In De Koog nemen we ruim de tijd voor
een koffie met appelgebak pauze op een verwarmd terras. We fietsen 1 km terug
en net buiten het dorp starten we een blauwe rondwandeling. Het is ca 12.45
uur. We passeren een paar mooie ondiepe duinplasjes met vooral bergeenden en
tureluurs. Dan opeens de zang van de bauwborst. Hij laat zich echter maar 2 x
kort zien, waardoor niet iedereen hem ook goed heeft kunnen waarnemen. We
houden een lunchstop in een duinpan. Er vliegt blauwe kiek over. Direct na de
pauze zien we van dichtbij een mooie tapuit. Iedereen kan hem goed in de
telescoop bewonderen. We beklimmen de Bertusnol, de hoogste duintop van
Texel en kijken op de plasjes van De Muy. De wandelpaden om deze plasjes zijn
afgesloten vanwege het broedseizoen. We brengen een bezoekje aan het strand
en zien daar drieteenstrandlopers. Op de terugweg naar de fietsen wordt
diverse keren nachtegaal van zeer dichtbij gehoord, maar jammer genoeg niet
gezien. We zijn om 15.00 uur terug bij de fietsen en rijden aan de binnenzijde
van de duinen naar de Slufter. Het is een flinke trap met een harde wind tegen.

Bij der Slufter aangekomen besluiten Lilian en Jolanda naar het hotel terug te
gaan. De overigen gaan nog even het enige niet afgesloten pad richting strand op.
We zien van redelijk dichtbij eidereenden, mooie rosse grutto’s waarvan 1 in
zomerkleed en iets verder weg een groep grote sterns. We besluiten terug te
lopen. Onderweg nog heel mooi gele kwikstaarten. Uiteindelijk zijn we tegen
17.30 weer in het hotel.

tapuit
Dag 3: 23 april, fietstocht langs waddenkant en boswandeling.
We hebben besloten geen wandeling voor het ontbijt te ondernemen. Toch zijn
verschillende deelnemers al vroeg buiten om in de omgeving van het hotel
vogels te kijken. Het is zonnig, maar nog steeds fris door de noorden wind.
Na het ontbijt eerst richting de bol waar we veel rotganzen zien. Ook wordt
zomertaling waargenomen. Vervolgens via een aantal stops aan de binnenkant
van de waddendijk (Wagejot o.a. kluten, Zandkes o.a grote mantelmeeuw, bruine
kiek , Canadese gans en rietgors, Lancasterdijk plasje met oeverzwaluwenwand)
naar de vogelkijkhut Dijkmanshuizen. Hier brandganzen en enkele kemphanen.
Om ca 12.15 uur nemen we een koffiepauze op een terras bij de haven van
Oudeschild. Na deze pauze via de Hoge Berg richting het bosgebied de Dennen,
Lekker in de zon en uit de wind hier een lunchpauze, waarna we de blauwe
wandeling bij de Ploeglanderweg gaan lopen. Duur ca 1,5 uur. Onderweg in het
plasje dat we passeren witgat en wintertaling. Onderweg o.a. zanglijster, grote
bonte specht, zwartkop en boomkruiper. Na de wandeling langs Ecomare via de
vogelkijkhut in Waal en Burg (kemphanen en van dichtbij grutto’s) weer naar het
hotel waar we om ca 17.15 aankomen.

kluut
Dag 4: 24 april, bezoekje de Verrekieker in De Cocksdorp.
Vandaag hebben we na het ontbijt maar 2,5 a 3 uur te besteden. We zorgen dat
alles ingepakt in de hal van het hotel staat en om 9.15 stappen we op de fiets. Via
Utopia gaan we langs de buitenkant van de waddendijk richting De Cocksdorp.
Omdat het er laag water is zitten de vogels erg ver weg. We zien wel een enorme
grote vlucht rosse grutto’s op de rand van wad en water. We zijn iets te vroeg in
bij het vogelinfo centrum en rijden door voor een (te) korte wandeling bij de
Robbenjager. Hier nog wel een mooie waarneming van rietzanger en een
luidkeels zingende nachtegaal. Vervolgens terug naar De Cocksdorp waar we een
half uurtje nemen voor een bezoek aan de Verrekieker. Ik bel TexelTours met
de vraag of de bus ons om 12.15 uur kan ophalen bij het hotel i.p.v. 12.00 uur.
Dat is geen probleem. We zijn precies om 12.00 uur terug. Bij ons afscheid
neemt Thom zijn prijs in ontvangst voor het raden van het aantal vogelsoorten
(94) dat we deze korte maar geslaagde vogelreis hebben zien.

