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Bij aankomst op het eiland worden de excursiegangers eerst getrakteerd op een tafereel van vele honderden
Koperwieken en Kramsvogels die op doortrek zijn en waarvan een groot deel het eiland aan de zuidkant verlaat.
Bij De Petten trekken indrukwekkende regenbuien langs, maar het blijft grotendeels droog. In de Mokbaai zijn
o.a. 2 Middelste zaagbekken en 2 Pontische meeuwen te zien.
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Bij het strandpaviljoen Jan Ayenslag wordt vanaf een duintop gezocht naar zeevogels. Onder meer Jan van
Gent, Roodkeelduiker en Zwarte zee-eend trekken langs. Op de melding van de Dutch Birding vogellijn (het is
tenslotte het DBA-weekend) wordt er bij Dijkmanshuizen een Amerikaanse wintertaling waargenomen en even
verderop een fraai poserende Slechtvalk. Op de dijk bij polder Zeeburg zitten 3 Grote piepers, die zich ook
erg mooi laten bekijken (zie onder). De gemelde Roze spreeuw in De Cocksdorp wordt helaas niet gevonden.
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Op zaterdagmorgen arriveert de groep nog voor zonsopkomst in de Tuintjes nabij de vuurtoren, in afwachting
van de zangvogeltrek. Deze valt tegen en opnieuw wordt een hoog duinpunt geozcht om naar zeevogels te
zoeken. Ook nu zijn het met name de Roodkeelduikers en Zwarte zee-eenden die passeren, hoewel het zicht
nog onvoldoende is voor veraf vliegende zeevogels.
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Tijdens een lange wandeling langs de achterrand van de Slufter vliegen er 1-2 IJsgorzen over en worden o.a.
een Bokje, Slechtvalk, Blauwe kiekendief en 6 Kleine zilverreigers gezien. Bij de monding is het even zoeken
naar de (vrijwel) altijd aanwezig Strandleeuwerikken en worden er uiteindelijk 2 fraaie exemplaren gevonden.
Terug bij de parkeerplaats wordt er afscheid genomen van een tweetal deelneemsters, die richting boot
rijden.
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Vervolgens wordt er vanaf strandpaviljoen De Krim opnieuw een blik over zee geworpen. Dit maal zijn er veel
Jan van Genten te zien, als ook een Grote jager, diverse Grote sterns en een niet te determineren meeuw
(mogelijk
Vorkstaartmeeuw). In het dorpje De Cocksdorp wordt opnieuw een poging gedaan om de Roze spreeuw te zien
en dit maal met succes. De vogel bevindt zich in een achtertuin waar hij van een vetbol zit te eten. Langs de
rand van een stukje bos (nabij het dorp) laat deze Egel zich mooi van dichtbij bekijken.
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De zondag staat opnieuw in het teken van zeevogels kijken en speuren naar bijzondere soorten. Bij Westerslag
levert dit o.a. een Parelduiker, diverse Roodkeelduikers en Drieteenmeeuwen, een Kleine jager, Alk, Zeekoet en
een Grote zee-eend op. Ook wordt er door enkele mensen een pijlstomvogel gezien, waarbij de soort niet met
zekerheid kan worden vastgesteld. Bij een bungalowpark aan de oostkant van het eiland wordt opnieuw
tevergeefs naar een Bladkoning gezocht. De foto’s boven en onder laten in ieder geval zien dat vogelaars op
Texel (ook al zijn ze in ruste) altijd op hun hoede moeten zijn in de maand oktober!
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Deelnemers excursie (7); Fiet van Beek & Ettie Manger (vr. + za.) en Dimitri Mulder, Gert van Veldhuizen, Rob
Compaijen, Mark Hoksberg & Benno van den Hoek (vr. t/m zo.).

