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Vrijdag
Verdeeld over 5 auto’s vertrekken we vandaag naar Texel met de afspraak elkaar om
17.00u in de StayOkay in Den Burg te treffen. Daar aangekomen delen we onze
ervaringen van deze dag. Er zijn onderweg al waarnemingen gedaan op de dijk van
Lelystad naar Enkhuizen, bij de Mokbaai of in de buurt van de jeugdherberg. We hebben
er zin in en verdelen de kamers, ouderwets leuk slapen in stapelbedden. Na het eten
wordt er een Texels spel gespeeld en zijn er mensen die een avondwandeling maken
onder een echt donkere sterrenhemel.
Zaterdag
Na het ontbijt kijkt iedereen op verschillende weerappjes met de vraag:”Wat gaat het
weer doen vandaag?”. Het regent, dus poncho’s, regenpakken…., er wordt van alles uit de
tassen getrokken om straks zo droog mogelijk te blijven. Daarna stappen we op de fiets
en begeleid door het geklapper van de poncho‘s bereiken we Oudeschild en gaan via de
vogelboulevard naar de Bol met de molen, waar we in de luwte van een gebouwtje een
boterham eten. Enkelen beklimmen de dijk en spotten een steenloper. De vogels die we
zien stemmen ons blij, de150 kluten in formatie opvliegend, het lijkt wel een tekening
van Escher zoals ze als kopietjes van elkaar zich voort bewegen. We doen mooie
waarnemingen: Een wolk goudplevieren die tussen de kieviten uit opstijgt, de
krombekstrandlopers aan de vloedlijn, een eenzame zeekoet op zee en de velduil die in
zijn vlucht mij aankijkend overvliegt, in elkaar gedoken lepelaars, in hun buurt de
pijlstaarten, de wulp die zich nog laat horen, tureluurs, rosse grutto’s en een kemphaan,
haast teveel om op te noemen, wat een feest.
In Cocksdorp duiken we als verzopen katten een kroeg in en warmen ons aan een kop
soep of warme chocolademelk. Daarna besluiten enkelen nog naar de vuurtoren te gaan
in de hoop daar de volgens waarnemingen.nl gespotte bladkoning te zien. Het werd een
eidereend. De anderen vertrekken via de duinrand weer naar Den Burg, onderweg nog
verrast door een buizerd, vlakbij het fietspad.
‘s Avonds treffen we elkaar weer en om 19.00u en lopen we naar de pizzeria. Sommigen
werken hun lijstje met waarnemingen bij. Bij “thuis”komst wordt er nog een nachtelijke
wandeling gemaakt, hopend op het noorderlicht maar dat was met het blote oog niet
zichtbaar. Daarna vallen onze ogen dicht, genoeg gezien vandaag.
Zondag
Vandaag gaan we op pad met Bert, een Texelse vogelvriend van een van ons. Het is
vandaag gelukkig droog! We vertrekken naar de Mokbaai en zien daar o.a.
rotganzen,kanoeten,en steenlopers. Maar kers op de vogeltaart is toch de zwarte ibis die
driftig zijn best doet avances te maken bij een even eenzame lepelaar bij de Geul. Ook de
grutto’s en tureluurs(dus geen ruiter) zijn hier weer aanwezig. Bij het eerste uitkijkpunt
zien we dodaars en wordt daarna onze aandacht getrokken door onrust in de bosjes
voor ons. Een sperwer is op de vlucht voor een kraai en ekster, besluit tot een
tegenaanval maar druipt dan toch af. Wat een prachtig gezicht zo vlak voor onze neus.
Daarna lopen we naar de Horsmeertjes en zoeken met succes naar de geoorde fuut, het
zijn er twee. Verderop dobberen smienten en wintertalingen op het wilde water en zit
een aalscholver op een paaltje zijn vleugels te drogen.

We sjouwen met telescopen door het rulle zand naar het strand de Hors en turen op de
rand van De Razende Bol naar zeehonden. Daar liggen zij, zij aan zij, een hele rij….. zijn
het grijze zeehonden? Ik vermoed van wel maar de afstand is groot, het zijn er velen!
Op de terugweg naar de auto’s wordt er nog een waterral gehoord maar niet gezien. Als
afsluiter rijden we naar een stukje Grootte Vlak en zien een knobbelzwaan. Helaas
begint het dan te regenen, het is 13.30u. We besluiten afscheid te nemen van Bert en
nodigen hem uit voor een excursie in de buurt van Zutphen, dus wie weet tot een
volgende keer.
Bij de veerboot, wachtend op de afvaart van 14.00u, zien we voor de bumper van onze
auto nog een noordse kauw, dat is een mooie afsluiter.
Het was een fijn weekend
Ellen
In het weekend door ons waargenomen soorten:
aalscholver
kauw, noordse
bergeend
kemphaan
blauwe kiekendief
kievit
blauwe reiger
kluut
bontbekplevier
knobbelzwaan
brandgans
kokmeeuw
buizerd
kolgans
canadese gans
koolmees
dodaars
koperwiek
drieteenstrandloper
krakeend
eidereend
kramsvogel
ekster
krombekstrandloper
fazant
kuifeend
fuut
lepelaar
geoorde fuut
meerkoet
goudplevier
merel
graspieper
nijlgans
grauwe gans
oeverloper
grote mantelmeeuw
pimpelmees
grote zilverreiger
putter
heggenmus
rietgors
houtduif
roodborst
huismus
roodborsttapuit
kanoet
rosse grutto
kauw
rotgans

scholekster
slobeend
smient
sperwer
spreeuw
steenloper
tafeleend
torenvalk
tureluur
velduil
vink
waterpieper
waterral
watersnip
wilde eend
wintertaling
wulp
zeekoet
zilvermeeuw
zilverplevier
zwarte ibis
zwarte kraai
zwartkop

