Texel 2016 23 t/m 26 september
Vrijdagochtend 23 september vertrokken 14 personen in 4 auto’s richting Texel om 3 dagen door te
brengen in het Texel Bird Watching Center, Vuurtorenweg 94/98, De Cocksdorp.

Het weer was schitterend en dat zou het hele weekend duren. Uitstekend dus om te genieten van de
mooie natuur, te fietsen en om te vogelen. De accommodatie was perfect voor de groep die mee was:
een gezamenlijke ruimte waarin we konden koken en eten, en ’s avonds zitten.

We zaten vlakbij de Vuurtoren dus dat was de eerste plek om rond te kijken op
vrijdagmiddag (terwijl Marian en Christien de boodschappen deden voor het weekend).

Na het ontbijt zaterdagochtend om 8.00 uur vertrokken we naar de Schorren: daar hadden we
afgesproken met Bert, de natuurgids van Natuurmonumenten,

die ons zou rondleiden door het gebied: de kwelder en het wad. De Schorren is een gebied aan de
oostkant van Texel waar zand wordt afgezet (aan de westkant kalft het eiland af).
Er is een kolonie lepelaars (ze stonden ver weg op het wad) die hier hebben gebroed, evenals
meeuwen. We zagen nu nog enkel de nesten. Verder was de kiekendief druk aan het jagen. Het was
een tocht die voerde over slijk en geulen (lastig, zelfs met laarzen!)

maar die zeer interessant was en een goede kennismaking met dit gebied (de beestjes die er leven, de
planten en de ontwikkeling van het landschap).
’s Middags is er een groepje naar Ecomare gereden, anderen gingen naar de Slufter.

Op zondag scheen de zon weer volop en zijn we langs de dijk afgezakt richting Utopia,
een natuurgebied aan de oostkant, ten zuiden van de Schorren. Hier zaten heel veel steltlopers en
steenlopers etc. (zie de lijst van soorten hieronder, totaal 74).
’s Middags zijn we naar de Slufter gefietst.

en ook daar werd er flink gejaagd door roofvogels en konden we o.a. de slechtvalk echt heel goed
observeren.

Maandag reisde een aantal mensen weer terug en is een groepje van acht mensen nog gaan vogelen
aan de zuidkant van het eiland bij de Mokbaai.

Hier kwam de visarend overvliegen! Een mooi einde aan dit schitterende weekend.
Marian en Christien
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