Texel, 15 juni 2018
Zonnig tot licht bewolkt, 23 graden, zuidwestenwind 2 bft
Gids: Rien
Deelnemers: Jane en Michel (DK/FR)
Alle ingrediënten voor een perfecte vogeldag zijn aanwezig als we vóór zevenen de boot
afrollen in 't Horntje: vrijwel geen wind, lekkere temperatuur en zonnig.
We draaien direct linksaf naar de Mokbaai. Nog voor de Mokbaai, bij de Petten, moet de
dag nog op gang komen en genieten we van de stilte en de tureluurtjes, visdiefjes,
kokmeeuwen, wulpen, steenlopers en ander leuks dat wel al wakker is. Alles lijkt jongen
te hebben; vooral de bergeenden en grauwe ganzen overtreffen in aantal alles, zoals het
hoort.
De Mokbaai stelt wat teleur omdat het hoog water is, maar om de baai heen is toch veel
te zien: zelfs de nachtegaal komt uitgebreid in beeld. Bij gebrek aan blauwborsten zijn
de grasmussen een dankbare prooi voor Michel, die ze met zijn 500 millimeter lens (los
uit de hand!) schiet. Kneutjes, putters, torenvalkjes, lepelaars en bruine kiekendieven
maken er een waar fotografiefeestje van. Als Jane een blauwe kiekendiefman spot heeft
die pech, want hij vliegt te hoog en tegen de zon in. Niet op de foto dus.
Bij het eerste Horsmeertje zijn zilvermeeuwpullen wel weer dankbare prooi want erg
dichtbij en de geoorde fuut en dodaars op de plas weer te ver weg. We gaan door naar de
Waddendijk en bij Ottersaat genieten we van de herrie van de kokmeeuwen en
visdieven, met jongen uiteraard. Bij Dijkmanshuizen heerst rust, alleen een paar
scholeksters en tureluurs gebruiken het nog. Het lijkt wel of de vogels het hebben
afgedankt en het nieuwe Dijkmanshuizen, iets noordelijker, veel leuker vinden. Hoewel
het ook hier niet echt gebeurt, behoudens voor de visdieven.
We zoeken ons geluk tevergeefs in de binnenlanden bij Waalenburg. Daar is het droog
en zit dus weinig. De place to be is Utopia, waar 4400 paren grote stern een heksenketel
van maken. De rest wordt er getolereerd, inclusief een eenzame juveniele kanoet. Een
lepelaar in de sloot langs de weg krijgt Michel voor minstens 400 meter achter zich aan
en beent dan ook weer terug, nog steeds achtervolgd door een ratelende camera. Goed,
deze lepelaar wordt daarmee de soort van de dag. Op en buiten de Schorren zit heeel
veel en ver op het Wad, dat inmiddels droogvalt. Daar hoef je zelfs met een 500 mm lens
niet aan te beginnen. Maar de sfeer van het Wad dringt door je poriën naar binnen en
nestelt zich onder je huid, en da's lekker. Het is inmiddels al laat in de middag en
voordat we de boot weer op gaan, gaan we nog even terug naar de Mokbaai. Daar maken
we een mooi tafereeltje mee als een fazant-hen de weg gaat oversteken. Michel gaat er
met camera plat voor op zijn buik. Voorzichtig gaat ze over en één voor één verschijnen
er maar liefst 8 kuikens achter haar aan. Maar als ze aan de overkant is en de jongen
alweer in het gras verdwenen blijft ze treuzelen. Waarom? Er komen er nog twee vanaf
de overkant! Deze dame loopt dus de hele dag te tellen en dat doet ze heel goed!
Na deze vertederende show en heel lange dag zijn we verzadigd. Moe en voldaan rollen
we de boot weer op. En daar kan Michel het toch niet laten de meeuwen die achter de
boot aan zeilen uitgebreid te fotograferen...

76 soorten:
aalscholver, bergeend, blauwe kiekendief, blauwe reiger, boerenzwaluw,
bontbekplevier, brandgans, bruine kiekendief, buizerd, canadese gans, dodaars,
eidereend, ekster, fazant, fitis, fuut, gaai, gele kwikstaart, geoorde fuut, gierzwaluw,
grasmus, graspieper, grauwe gans, groenling, grote bonte specht, grote stern, grutto,
heggemus, holenduif, houtduif, huismus, huiszwaluw, kanoet, kauw, kievit, kleine
karekiet, kleine mantelmeeuw, kluut, kneu, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw,
koolmees, krakeend, kuifeend, lepelaar, merel, nachtegaal, nijlgans, putter, rietgors,
rietzanger, roodborst, roodborsttapuit, scholekster, spreeuw, stormmeeuw, tjiftjaf,
torenvalk, tuinfluiter, tureluur, turkse tortel, veldleeuwerik, vink, visdief, wilde eend,
winterkoning, wintertaling, witte kwikstaart, wulp, zilvermeeuw, zwarte kraai,
zwartkop.

