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Duinen en mensen Texel

Ups en downs in de vogelstand van duin en strand
Geen vogelsoort heeft jarenlang een zelfde aantal broedparen.
Zelfs in een volledig natuurlijke omgeving is de stand aan veranderingen onderhevig. Op Texel kan de kerkuil zich opnieuw vestigen door de verschijning van de huisspitsmuis. Tegenwoordig
speelt het veranderende klimaat ook een rol, net als de recreatiedruk. Ontwikkelingen in de Texelse vogelstand lopen doorgaans
(bijna) synchroon met landelijke trends, soms met enige vertraging.
In het dicht bevolkte Nederland drukken mensen hun stempel op
de natuur. In de Texelse duinen kwam vanaf de eerste helft van de
vorige eeuw, na instellen van reservaten als de Geul en de Muy, een
duidelijk positief effect van bescherming tot uiting. Lepelaars werden en worden streng bewaakt en doen het prima. Ook de meeuwen gaat het goed. Bij een aantal meeuwensoorten vonden al in de
vorige eeuw sterke veranderingen plaats. De stormmeeuw kwam in
de 18e eeuw waarschijnlijk wel eens op het eiland tot broeden,
maar vestigde zich hier definitief in 1912. De wat grotere zilvermeeuw was in de tweede helft van de 18e eeuw talrijk maar werd
door consequent rapen van eieren in de 19e eeuw vrijwel uitgeroeid, om vanaf 1914 weer te komen broeden. Tot in de jaren 60
werd door Staatsbosbeheer gepoogd de omvang van de populatie
zilvermeeuwen te beperken. Tegenwoordig doen de kolonies het
prima, vooral in de meer rustige delen van het duin. Van de kleine
mantelmeeuw werden de eerste nesten in het midden van de jaren
30 gevonden, nu is het de
talrijkste broedvogel op
Texel. Van de zwartkopMeeuwenkolonies in 2012
meeuw die zich vanuit het zuiden tot in
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heeft gevestigd
kleine mantelmeeuwen
zijn slechts
enkele
broedgevallen bekend.
Het ‘meeuwenbeheer’ beperkt
zich nu tot het
verwijderen
van legsels op
plaatsen waar
in verband met
de vegetatie of
andere kwetsbare
broedvogels vestiging
van een nieuwe meeuwenkolonie niet gewenst
is, zoals op de kwelder van de
Slufter. Voor meer over roofvogels zie pag. 82, over bosvogels zie pag.
74 en over lepelaars zie pag. 86.

Downs…
De zwarte stern was in de tweede helft van de 18e eeuw een gewone
broedvogel in natte duinvalleien en in het begin van de vorige eeuw
ook in de Muyplas, maar dat waren de laatste broedgevallen in het
duingebied. In de reservaten in het Texelse cultuurland hield de
soort het tot 1938 vol.
De neergang van veel weidevogels door de steeds intensievere veeteelt en de sterke ontwatering ging niet aan Texel voorbij. Op Texel
heeft dat al geleid tot het verdwijnen van twee soorten: de watersnip (laatste jaar van broeden 1993) en de kemphaan (laatste broedgeval in 1982). Beide soorten broedden ooit in natte duinvalleien en
duingraslanden, de kemphaan incidenteel. In vergelijking tot de
vastelandsduinen broeden er in het duin nog redelijk wat kieviten
(verspreid) en enige grutto’s (o.a. in de Nederlanden). Op veel plekken in het duin broeden wulpen: zie ook pag. 127.

Tegenwoordig worden kolonies beschermd en onderzocht, zowel door
Staatsbosbeheer (o.a. door Dick Schermer, zie foto) als het NIOZ. Vroeger werden meeuweneieren door de beheerder geraapt (zie pag. 43).
Een soort die waarschijnlijk op het punt van verdwijnen staat is de
strandplevier. Al jaren is deze vogel een zeldzame broeder, o.a. op
de Hors met 1 of 2 paartjes, en incidenteel op de Razende Bol. In
2011 werd de strandplevier niet meer waargenomen. De toegenomen recreatie heeft aan deze ontwikkeling mogelijk bijgedragen.
Verdwenen uit het duin (en van heel Texel) inclusief jaar van verdwijnen: grauwe klauwier (1990) , paapje (1999), geelgors (1979),
bonte kraai (1981) en patrijs (voor 2005).
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... en ups
Met de aalscholver is het een heel ander verhaal. Deze soort broedde rond 1900 in kleine aantallen in bosjes rond eendenkooien (niet
in de duinen), werd toen als schadelijk beschouwd en uitgeroeid.
Het duurde een eeuw voor er weer paren op het eiland tot broeden
kwamen. Anno 1999 verschenen ze rond de plas van de Muy om
razendsnel uit te breiden van 25 paar tot 948 paar in 2012. In 2006
werd ook de Geul gekoloniseerd. Vrijwel alle aalscholvers duiken
hun vis op in de Noordzee en bemesten de duinmeren.
De grauwe gans is het beste voorbeeld van hoe bescherming doorwerkt. In 1982 broedde het eerste paar in de duinen. Na 2010 is het
aantal broedparen in het duingebied gestegen tot ca 1000 en is er
veel discussie over al of niet bestrijden of beperken. Andere ‘nieuwe’ watervogels zijn kuifeend en krakeend die respectievelijk in
1962 en 1965 voor het eerst als broedvogels werden opgemerkt,
rond de duinmeren.
Er zijn vogelsoorten die gedurende enige tijd op Texel broeden en
dan toch weer verdwijnen. Andere soorten broedden hier vroeger
en weten zich na geruime tijd opnieuw te vestigen, bijvoorbeeld de
kerkuil. Een andere vogel die jarenlang afwezig was en zich nu weer
op Texel lijkt te vestigen is de nachtzwaluw, met een eerste broedgeval langs de duin-bosrand in 2006 (zei verder pag. 124).
De eerste meldingen over het voorkomen van de roerdomp op het

Rij 1. v.l.n.r.: kievit; kleine mantelmeeuw; havik; blauwborst
Rij 2. v.l.n.r.: patrijs; stormmeeuw; grauwe klauwier; aalscholver
Rij 3. v.l.n.r.: baardmannetje; roerdomp; paapje; lepelaar
Rij 4. v.l.n.r.: bijeneter; kerkuil; grauwe gans; buizerd

eiland dateren uit de tweede helft van de 18e eeuw. In de 19e eeuw
zit soms een paartje in de Muyplas, soms ook elders. Maar exacte
gegevens van deze schuwe rietvogel zijn pas bekend na 1950. Toen
zich vanaf 1960 rond de nieuwe Horsmeertjes een bredere rietkraag ontwikkelde, vestigde de soort zich jaarlijks op Texel. In
strenge winters vindt men altijd wel 1 of meer dode exemplaren.
De Geulplas, Horsmeertjes en soms het Grote Vlak zijn nu de plaatsen waar ieder voorjaar hoempende roerdompen zijn te horen,
vooral in de nacht. Enkele andere soorten die verschenen zijn:
putter (jaren 50), baardmannetje (1968), boomleeuwerik (1965) en
blauwborst (1989). Tenslotte zijn er vogels die af en toe tot broeden komen: o.a. kleine zilverreiger, porseleinhoen, bijeneter,
Cetti’s zanger, graszanger, buidelmees, sijs en roodmus. In dit
rijtje zitten minstens 3 soorten die in de lift zitten door het warmere klimaat.

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/

