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Nu maar weer verder den weg naar Overa op. Prachtig is 't daar op dien breeden weg, 
met links veel paadjes 't bosch in en rechts weer woido. Terzijde van den weg, geheel ver
borgen onder een struik vond ik een prachtigen Lycoperdon. 'l Fijne witte zakje was heolomaal 
bezet met puntjes, 't geheel leek nel een aardig suikerwerk. 

Daarna liepen we een mooi boschpad, waarna we op de Lange dreef kwamen, die van 
de Bouvigne-dreef tot de Oude Postbaan loopt, en die we op een warmen dag eens heelemaal 
langs gezwoegd zijn om op de Galdcrsche hei te komen, waarvan we toen echter toch 't ware 
nog niet gezien hebben, omdat we geen tijd haddon nog verdor te loopen. 

Door de Papenmuts gingen we terug — ik bedoel nu do »herfslwandeling» weer. — Dat 
vind ik één van de mooiste plekjes in 't Mastbosch met z'n hellend zandpad, z'n Douglas 
sparren, Amerikaansche eiken en dan die boomen met gladde, ronde bladeren, en lange trossen 
blauwe bessen, die aan roode steoltjes hangen. 

Langs dat mooie pad in de Papenmuts. waaraan weerskanten lage sparretjes, verschillende 
grassoorten en struikjes hei staan, kwamen we op de Stouwdreef, waarna we langs Huisdreef 
en Steenweg naar huis terug keerden. • F. B. 

DE VOGELTREK LANGS DE HOLLANDSCHE KUST. 
ET artikel behandelt den trek tusschen Juni 4047 en Juni 1948; hot begin Is vrij 

onvolledig; ik hoop dat de Octohermaand een gedeelte goed maakt. 
25 Juni komen er 2 reigers door en 's avonds laat druk fluitende wulpen, 

die de laatste dagen telkens passeerden. 
8 Juli vind ik de wulpen met een scholjak terug, den 9den in den polder 

gelederen kieften. 44 Juli weer wulpen, den 42den weer een enkel exemplaar en 
in den nacht van 23 op 24 hoor ik kieften, tuten, scholjakken en een watersnip.1) Den nacht van 
25 op 26 scholjak, tuut, wulp, sterns, kieften, den avond van den 25sten en morgen van den 20sten 
regenwulpen. Den 27sten een roode wiekei2), den 28sten vischdieven en regenwulpen, scholjakken, 
een rijtje van 40 zwarte zee-eenden, wulpen. Den laatsten van de maand trekken 's avonds de 
eerste kanoeten langs zee. 

Van 4 tot 9 Aug. maakte ik, met mijn vriend 's nachts kampecrend in het duin, langs het 
strand een voetreis naar Texel, waar we van 9 tot 48 Augustus bleven, zonder veel trek te 
zien. 2 Augustus passeerden enkele eenden en 5 of 6 tuten; 3 Aug. kwamen de laatste weer 
door en blijkt de heele polder één tulenland te zijn geworden. Ook zijn er de eerste goud-
plevieren, hoopon kieften en scholjakken; regenwulpen, oen roode wiekei, 5 wilde eenden, visch
dieven en enkele groote sterns. Er zwerven een 6-tal oeverloopers rond; leeuweriken,piepers 
en kwikslaartjes. Den 4den passeoren aan zee vischdieven en groote zeezwaluwen, in het duin 
wulpen, in den polder tulen en goudplevieren. Aan zee nog een tuut, veel bontbekplevierljes; 
veel meeuwen en sterns, ook scholjakken, 's Avonds laat (ter hoogte van Hillegom) komen 
kanoeten over, wulp, regenwulp, scholjak en reiger. Bovendien vandaag de eerste gele kwik
staartjes op trek. 

Den 5den veel vischdieven en enkele groote sterns. Een sperwer, knoetjes. 's Morgens een 
boomleeuwerik; 's avonds weer kanoeten (vóór Zandvoort). Den volgenden dag regenwulpen, 
tuten, kanoeten, wulpen, sterns, scholeksters, plevieren (bontbek). 's Nachts hetzelfde (3 K.M. 
vóór Umuiden). 

' ) Die Watersnip leerdo me een nieuw geluid: het dier vloog (naar het geluid te oordeelen), hoog in de lucht 
rond en riep daarbij krakend en kort af akró-ek, krè-ek-ekï. 

*) Torenvalk, Cerchneïs tianunculus. 
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Den avond van den 7den (achter Castricum) op zee 6 eenden en de meeuwen trekken alle 
naar zee, waar ze op het gladde water ronddrijven bij hot invallen van den nacht. 

8 Augustus steeds hetzelfde, 's Avonds tusschen de sterns, behalve cantiaca's enkele dwerg
sterns (D/a K.M. vóór Bergen). Overal trokken tuten. 

Ik geloof niet dat het van belang kan zijn, hier de data te geven, waarop ik op Texel dien 
en dien vogel zag. Desnoods kan ik de vogels wel even opnoemen: 

Veel sperwers, roode wiekols en blauwgokleurde kiekendieven, watersnip, witgalje, oever-
looper, tureluur, wulp, lepelaar, koekoek, vliegenvanger en tapuit, regenwulp, kluit, kieft, 
gekraagd roodslaartje en fitis. In hoofdzaak was dit trek (uitgezonderd kiekendief, kluit e. a.) 

In Noordwijk terug: 
49 Augustus nog altijd kieften. wulpen, regenwulp; 20 Aug. hetzelfde -f een reiger. Den 

21sten in de vroegte een paar vllegenvangers, verder kieften, witgatjes en veel gele kwikstaarten. 
De laatste dagen telkens huls- en boerenzwaluwen. 

24 Augustus vllegenvangers, een tapuit en 2 gierzwaluwen, die al vrij zeldzaam worden. 
Den volgenden dag weer veel huis-en boerenzwaluwen. Den 26sten vischdieven en enkele groote 
sterns, benevens St. minuta. In het duin gele kwlkstaartentrek. 

September begint met huis- en boerenzwaluwen en den 2en komen daar eerst 3, daarna 4 
en per slot nog 4 gierzwaluw bij. In het duin een paar jonge tapuiten en een klauwier $ of jong. 

3 Sept. leeft het aan den binnenduinkant van de tapuitjes; ik geloof niet dat er één oud 
dier bij was, alles jong. Ook de aardappelveldjes zitten vol. Wat gele- en witte kwikstaarten, 
enkele piepers. Later op den dag in het weiland kieviten; overal huis- en boerenzwaluwen. 
Verder erger ik me er over, dat er zoo weinig roofvogels doorkomen: «ze willen niet.« 

Ten slotte nog wulpen, regenwulpen, gele kwikstaarten, een paar vllegenvangers en 
4 gierzwaluw. Den 4en verschijnt de eerste groote gele kwikstaart; kieften, een klauwier $ of-jong; 
wulpen en gele kwikstaartjes; veel huis- en boerenzwaluwen en 's avonds daartusschen nog 
2 gierzwaluwen. 

De 5e begint met een fitis en vrij veel jnorels, wut vroege trekkers zullen zijn. In het 
duin vrij veel witte en gele kwikstaarten (van de laatste troepjes van 3, 4, 5) een vink 
(ĉ  vliegt pinkend rond), een leeuwerik, 3 tapuiten (waarvan 2 jong; 3e'?); enkele piepertjes, 
4 witgalje en later een 2e. 

Gisteravond (dus 4 Sept.) ging ik nog het duin in en lag bij do zandvlakte vooraan op 
egel te wachten: 

Kieften komen, voor ik het wed, dwars het duin door (uit zee'? aangetrokken door het 
geroep in den polder'?; en verschijnen en verdwijnen als zwarte silhouetten; een reiger, een 
kanoot. Op die kieften kom Ik terug. 

's Avonds (5 Sept.) in den polder kieften en een witgatje; hoopen huiszwaluwen. 
0 Sept. brengt kieften, 3 reigers, 3 watersnippen, 3 witgatjes. gele en witte kwikstaarlen, 

Scholeksters, 9 eenden. Aan zee 2 strandpleviertjes -f een strandloopcr (waarschijnlijk 
Tringa alpina). Verder jonge cantiaca's (en ik meende 4 oud exemplaar), oude en jonge visch
dieven, maar vooral jonge. Oude en jonge mantelmeeuwcn en boven zee 3 zwarte + 3 bruine 
eenden in één sliert, wat waarschijnlijk zwarte zee-eenden (<y en §) waren; 4 roode wiekei. 

7 Sept, zat ik op uitkijk van 's morgens 6 tol 44 en viel toen in slaap. Om te laten zien, 
hoe weinig zelfs in dezen tijd nog passceron kan, geef ik hier die aanteckehingen: 

6.06, huiszwaluwen; 0.45, 4 boerenzwaluw; 6.40, 4 witte kwikstaart; 6.24 gele kwikstaart1), 
4 witte; 6.28, 2 witte, 2 witte, gele1); 6.32, 3 witte; 0.37, gele1); 6.43, tureluur; 5 gele; 
6.46, 4 boerenzwaluw; 6.48, 2 gele. kwikstaarlen; 7.06, 3 witte kwikslaarten; 7.14, gele1); 
7.34, 2 (of meer) gele; 7.50, 1 kulfleeuwerik; 7.53, 4 witte kwikstaart; 7.59, 2 witte kwik
staarlen; 8.23, 4 tureluur; 8.24, 4 leeuwerik, 8.44, 2 boompiepers; 8.54, 2 gele kwikstaarten 
9.00, 4 graspieper; 9.25, 6 leeuweriken; van 9.25 tot 40.30 ongeveer niets! 

') Gehoord niet gezien ; aantal exemplaron dus onbekend. 
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's Avonds een zwartgrauwe vliegenvanger. 
8 September, kieften en een reiger; den 9en 2 maal een fitis, kieften, 2 reigers, wulpen, 

huis- en boerenzwaluwen. In het donker enkele kanoeten. Veel spreeuwen den laatsten lijd. 
40 Sept., «Huis- en boerenzwaluwen, maar nog geen roofvogels*, 's Avonds aan zee mantel-, 

zilver- en kleine zeemeeuwen, 6 scholeksters en 5 strandpleviertjes. 
De 44de geeft in de morgenuren: «witte en gele kwikstaarlen, lleeuwerik, wat graspiopers, 

4 of 5 leeuweriken, later meerdere. Geen stag of zwervende spreeuwen.« In een vlier
struik een zanger, hoogstwaarschijnlijk 'n tuinfluiter. 's Avonds veel huis- en boerenzwaluwen 
en spreeuwen. Den volgenden dag kieften en een reiger; aan zee plevierljes. Bovendien ging ik 
den 44den nog eens het hakhout in en wachtte tot donker, maar geen nachtzwaluw verscheen. 

De 13de: huis- en boerenzwaluwen en een roode mekel, de 14de precies zoo. 
Van den 15den tot den 29sten was ik afwezig en verhinderd trek te zien; alleen noteerde Ik 

17 September 's morgens in de Schapenduinen te Santpoort een keep (vrij vroeg!) 
29 September, als ik thuis kom, 's middags: vrij veel spreeuwen, leeuwerik, wat ringmus-

schen, een J roodstaart, 4 wulp. 's Avonds een steenullen de polder leeft van de watersnippen; 
op sommige oogenblikken was er niets te hooren dan één ononderbroken geluid, te vergelijken, 
wat doordringend- en algemeenheid betreft, met heirlegers kwakende kikkers op een stillen 
zomeravond. «Overal, schor etsj, etsj,« het heele lage land door, bij Dobbe, op Noordwijkerhout 
en op Gevers aan; alles watersnippen.» »Al het bouwland vol kieviten, eenvoudig alles; soms 
hoorde je ze overvliegen, zwoegen, piepen, roepen, eenvoudig op elk stukje bouwland langs 
den heelen Dobbe-wcg. Het was zoo licht dat ik mijn aanteekeningen lezen kon. Weer 2 steen
uilen, een reiger, nog een steenuil. Dat zijn er dus 5, alleen op het bouwland aan den weg. Ik 
geloof toch dat ze trekken net als rans- en velduilen.» Op deze steenuilen kom ik terug. 

34 Sept. geeft schitterend weer met Z.wind, maar kouden nacht. 
Het eind van do maand begint nu meer te geven als langzame overgang naar de maxi-

mumdagen van de 2do Octoberhelft: 
's Morgens van 6.45 tot 8 uur genoteerd: 
«Kwikstaart (witte; trek gele schijnt voorbij); leeuwerik, ± 7 piepertjes, 4 kwikstaart, 

enkele leeuweriken en nog eens 2x5; 1 vink, 40 spreeuwen, 4 vink, 2 piepers, 4 pieper, >2 
kwikstaarten, 4 spreeuwen, weer 20, 4 leeuwerik, 2, 7, 2 spreeuwen, 2 kwikstaarlen; in hel 
Hoogwakers Boschje een troepje vinken ( ± 40, ik zag enkele (f(f). In den hoek zanglijsters en 
merels op trek (± 4 dozijn); 2 troepen spreeuwen (elk ± 30 stuks); weer een dozijn spreeuwen; 
4 pimpel.» Daarna vallen 3 merels, nadat ze een tijdje boven het boschje hebben rondgezwenkt, 
neer in 't hout: »4 vink, 4 pieper, groote troepen musschen, 2 blauwduifjes, onkolo piepers) 

4 blauwduifjes (of 2 C. oenas en 2 C. pal). Meer vinken, 2 piepers, leeuwerik, troep kieften 
(=fc 25), 44 kneutjes, 4 pieper -f 8 musschen, 2 leeuweriken en nog eens enkele; spreeuwen 
en piepers; leeuweriken, musschen, kneutjes, spreeuwen.» Overdag leeuweriken, af en toe 
een kwikstaart, boerenzwaluwen en spreeuwen. 

Ofschoon do afwisseling nog gering is, de overgang naar de Octoberweken, wat talrijk
heid betreft, duidelijk merkbaar. Bovendien wijst het optreden van merels, zanglijsters en 
vinken dit direkt uit. 

October. De 4ste van de maand begint met vinken, wat leeuweriken, 2 of 3 vllegenvangers, 
boerenzwaluwen, kwikstaart, hoogzwaaiende ^ereltrekkers, zanglijsters. Roodborstjes, waar
schijnlijk den eerste trekkers; kieften en huiszwaluwen, reigers, «In het schemer komen weer 
kieften het duin uit naar de polder; al het bouwland zit vol.» Een steenuil pieuwt, een konijn 
gilt en opeens om 8.35 zet het watersnippenkoor in den polder in, net als 29 Sopt- De lucht 
weergalmt; een reiger. 

2 October is het heerlijk weer, 's nachts koudendampig, 5,50: Het begint met leeuweriken, 
piepers, kwikstaart. Pas tegen 6.30 beginnen de eerste spreeuwen, 24 stuks. Vrij veel vinken 
(ik zag meest JJ); kwikstaarten en leeuweriken zijn weinig talrijk, maar er verschijnen 
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gauw meer vinken en tegelijk met heij komen de spreeuwen los. Piepertjes!) eerst weinig, 
namen snel in aantal toe en tegen 7 uur begint de drukte. Enorme hoeveelheden piepers 
(troepen van =b 50 stuks), aldoor nog toenemend, zooiets als een stroom van heel kleine bonte 
kraaltjes; spreeuwentrek eveneens toenemend, alle met zeer groote snelheid en in breede 
gelederen; «niet vaak zag ik zoo sterk hot drijven van den trek; hun vaart was voor spreeuw 
haast ongelooflijk; meer vinkon met de eerste keep; meer leeuweriken. Het is nu heiig weer 
en de wind is Z. Z. 0.« 

Vrij veel musschen, nieuwe vinken, waaronder l keep, meer graspiepers en spreeuwen 
in grooter wordende troepen (altijd breede gelederen). Een duif (oenas waarschijnlijk). Alles 
houdt vooral de zeereep. Een steenuil, de 3de keep tusschen vinken, een reiger langs zee. 
«Kwikstaartjes en bij Noordwijk wordt voor een deel het kieftenraadsel opgelost: Een troep 
kieviten komt de zeeduinen door, zee langs en kort vóór de wei van Jan te Kroft zwenken 
ze om en draalen In naar den polder. Ik begrijp het nu: de duinen zijn daar laag en smal en 
de kieften, die zee langs trekken, worden aangetrokken ('s nachts) door het. geroep zoo dicht 
bij en (overdag) door het gezicht van het weiland (het lijkt me, dat 'het op die hoogte te zien 
zal zyn). Daarom zie ik 's avonds de vogels daar het duin uitkomen van zee, net als Ik dacht». 
(Zie 4 Sept.; 4 Oct.) 

De trek der vinken en graspiopers gaat den heelen morgen onverminderd door; de vinken 
in troepjes van 5 tot 10. Boerenzwaluwen. Bij het Hoogwakers Boschgewas 's middags 4 of 5 
merels de lucht in en een koolmees slaat alarm: een roode wiekei. 's Avonds in den polder 
kieften. Hot aantal piepers schatte ik dien dag op 2 ik 3 duizend, vinken 4 ü 2 duizend; 
spreeuwen »eenige duizenden». 

Den Men October is het eerst regenachtig, om 8 uur opklarend met zon. Wind sterker, Z.W. 
Zoo goed als geen trok: geen enkele spreeuw!; een paar leeuweriken, weinig grasplepors (In 
het kolfbaangebied :±: 30 stuks tegen gisteren een paar honderd), enkele kwikstaarlen, vinken 
dunnetjes, geen keep, een reiger. 

Den 4den weer slecht weer zonder trek (voel regen met W.—Z.W. wind). Den Sden gaat 
het ('s morgens buiïg, 's middags zon, wind krachtig W.—N.W.); 's morgens van 6 tot 7: 

Wat kneutjes, graspiepers en 2 (ƒ tapuiten a). Enkele witte, kwikstaarlen, een paar 
spreeuwen ; een witgalje. Aan zee 2 dwergmeeuwen (Lams minutus}, bolde oude exemplaron, 
zeer mak ( ± 8 M. afstand). Langs don binnenduinkant 2 boerenzwaluwen, oen vink, wat gras
piepers, hoopen kieften (o.a. troep van ± 60), wat. leeuweriken, hoopen spreeuwen. 6 October 
is nog duindjes: wind tusschen W.—N.W. en N. vrij krachtig, 's Avonds regen. Aan zee 
een 3-teenstrandlooper en waarschijnlijk een krombek; 2 scholjakken, een stern (spec'?); een 
.'Me scholjak on een paar oeverpiepers; een strandplevier. Den 7den wordt het beter; hoewel 
de wind nog krachtig, is, Z.W. iets ten W. 's Morgens droog; 's middags regen, 's Morgens 
om 6 uur in bed hoor ik kepen, kleed me aan en ga het duin In: 

Kepen, maar weinige trekkend; de meeste schijnen al In hot schemer gearriveerd te zijn 
en zitten overal in het hout. Minder vinken, af en toe graspiepers, enkele spreeuwen en kwik-
staarten; een kerkuile?) en een roode wiekei. Vrij veel kneutjes, tamelijk veel leeuweriken. 
De wlekel was een J. De kerkull jaag Ik op van een met ruigte begroeide helling in het 
duin. Ik vond dit voor deze soort een vreemde plaats, maar kon geen velduil van het dier 
maken; desnoods een ransuil. Aan zee 2 schuwe strandloopers ; jonge en oude mantelmeeuwon, 
jonge en oude zilver- en kleine zeemeeuwen en een jonge Rlssa trldactylus. Ook nam Ik dien 
dag aan het strand een jong exemplaar waar van de vorkslaarlmeeuw, Xema Sabineï 
(welke waarneming ik publiceerde in Ardea 4947 en D. L. A. van 4 Nov. '47). Deze dieren, 

l) Alles Anthus pratensis, het schijnt dat de trek der boorapiepers, die alleen in het begin van dit opstel af en 
too voorkomen, vroeger verloopt. Uit Kriiss' rapport over Helgoland in iai3 haal ik de laatste boompiepers op 22 Sep
tember, wat dus met mijn waarnemingen klopt. Giitko zegt: ïlo the last week of Scptembcr.« 

•) Trek der jongen schijnt voorbij. 
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wier broedgebied zeer Noordelijk en Oostelijk ligt *), komen in dit verslag herhaaldelijk terug, 
evenals de bij ons zeldzaam voorkomende dwergmeeuwen. Nog een schuwe strandloopcr. 
Binnenduln langs terug; spreeuwen, eon reiger, kieften en meeuwen in den polder. 

Door do herhaaldelijk terugkeerende stormen in de eerste helft van October '17 kwam 
er van trekwaarnemingen m het binnenland zoo goed als niets. Met stormweer echter 
trekt het strand en wel zóó, dat er slechts 4 stormdag in October passeerde, dat de golven niet 
om mijn kaplaarzen spoelden of mijn duffel nat was van de losse schuimvlokken: 

De eerste geeft weer zeer sterke W.N.W. wind, af en toe regen, wind tegen den avond 
iets afnemend. Aan zee 4 onbekende strandloopers en een vaal stormvogeltje (Proccllarla leu
corrhoa.). In het duin leeuweriken. «In het binnenland meeuwen en ik meende ook een jager.» 
Het zelfde weer houdt den volgenden dag aan; storm krachtiger W.N.W. 

's Morgens om 8.30 naar zee on het strand langs tot 6 K.M. N. van het dorp: 
Ik word er bij het afgaan van de helling, begroet door 3 vischdieven (of macrura'? dit 

geldt ook voor alle volgende en vorige z. g. vischdieven) en later nog 3 of 5; 4 dwergmeeuw. 
Mantel- en zilvermeeuwen, de eerste verreweg het meest, een vaal stormvogeltje. 

«Weer 4 Larus minutus, veel mantelmeeuwen en exemplaren van L. camus en argen-
tatus; 4 Jonge Bissa, En dan opeens «opvallend tusschen alle andere meeuwen, 2 exemplaren 
van Xena Sabinei, eerst één alleen en die vliegt mee en brengt me bij de ander. Weer 2 
vischdieven en mantelmeeuwen, kluivend aan verrotte hammen, die bij hopen aanspoelen. 
Groote hammen, doodzonde. 

Na ongeveer 1% K. M. vliegen de yorkstaarlen nog moe, voorbij hel schelpenpad nog, 
zelfs bij den 5en paal, dus ze begeleiden me liefst 3>^ K.M. Weer 4 oude minutus, enkele visch
dieven». «Eén vischdief, 4 oude dwergmeeuw. Ik ben nu 6 K.M. N. van het dorp en ga terug: 
4 vischdieven met 2 oude dwergmeeuwen rusten uil op het strand on begeleiden me bij den 
3en paal nog (d. i. 81/< K.M. van het dorp, want de eerste paal staat vlak bij het dorp); 
2 strandloopers, later weer 4, 4 scholekster, 2 oude minutus-exemplaren»; ook Xema weer, 
die tegelijk met mij omkeerde. Ten slotte Proc. leucorrhoa, waarschijnlijk dezelfde als op 
de heenreis. Van do dwergmeeuwen zag ik enkel oude exemplaren, geen een jong of 
voorwerp In zijn 2e jaar. 

Eigenaardig was, dat sommige partijtjes meeuwen zoo gelijk met me meevlogen. In hel 
heengaan de Xema-exemplaren, terug sterns en minutus, ook een Rlssa. 

's Middags uit tot de sluizen van Katwijk: 
Meeuwen; een jager (Spec? waarschijnlijk de kleine); een doode Larus marinus 

(jeugdkleed) en een oud exemplaar van den Noordschen stormvogel (Fulmarus glacialis). 
Op den terugweg 4 vischdief, l Larus minutus, 4 eend en 8 leeuweriken, alles zee langs. 

Veel zilvermeeuwen en oen jager met witte vlekjes op de vleugels, wat dus de groote jager, 
Megalestris skua, moet zijn geweest, in diezelfde dagen ook waargenomen door den Heer 
Eyma, Burgemeester van Egmond aan Zee, aan hel strand aldaar 3) (De visschers noemen de 
jager «elsenar», het stormvogeltje «malifeit»), 

40 October brengt verandering; de storm heeft zich 's nachts gelegd, de zee is bedaard 
en heeft zich teruggetrokken. Den heelen dag een frisch W. windje en het is zonnig en helder, 
soms bewolkt: 's Morgens om 5.45 naar zee: 

«Zeer veel exemplaren van Larus marinus; verder argenlalus en ridibundus; enkele 
hirundo's, 4 scholjak, 1 doode zeekoet.a In het teruggaan (door duin); 

mooie trek van piepers, verreweg het drukst langs de zeereep. In een paar minuten zijn 

l ) Het strekt zich door geheel Siberië en de poolstreken van Aaierika uit tot Groenland en Spitsbergen. Aan de 
kusten van Groot-nrittanniö is zij tusschen de 20 en 30 keer waargenomen. 

s ) 9 October 1017 werd bovendien een ri* levend in het riet op een nitgeveenden plas, dicht bij de Bculaker 
wijde te Giethoorn gevangen. Dit exemplaar bevindt zich thans in het Museum v d. Nederlandsche Hoidemaatschappij 
te Arnhem (Zie Ardea. 1917) 
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er al 420 gepasseerd. Troepen, 20—40 stuks sterk, soms familietjes of paren. Alleen aan den 
zeekant de groole troepen. 

«Den heelen dag gaat deze trek door, hoewel dan sterk verminderd en langs den binnen- en 
uuitenkant der duinen het drukst, daar zijn de zwermen ook het grootst in aantal». Ik schatte 
het aantal graspiepers dien dag op 7000 stuks (na nauwkeurige vergelijking), maar ik zetteer 
direct bij dat deze schatting (expres) waarschijnlijk 3000 stuks te laag was. («Een schatting 
is beter te laag dan te hoog»). 

Ook enorme vinkentrek, troepen eerst tol 40, later lol 60 stuks sterk en in altijd door
gaande hoeveelheden. Soms kepen er tusschen. 

«Deze trek gaat den heelen morgen door en verschilt van de graspiepers alleen daarin, dat 
hij later op den dag haast even druk schijnt te blijven, terwijl de heele binnenduinkant, zelfs 
de polder van de overvliegende exemplaren stikt. Een enkele maal een keep er tusschen. 
Troepjes meest 8 stuks sterk, wisselen Inlusschen vaak tol 30 i 40 stuks. Ik schatte de vinken 
dien avond op 5000, maar «het zijn er zeker 8000 geweest». 

Een troep spreeuwen trekt met enorme vaart en tegen wind langs; later nog enkele. 
Een troep van ± 60 kieften komt het duin door naar de zeereep en trekt deze langs naar 
het Zuiden. Leeuweriken en bij Hoogwakers Bosch oen roode wiekei. 

»Eigenaardig is dat de trek met dezen tegenwind nog drukker is dan op 3 October met Z.wind. 
Van 9 tot 41.30: 2 roode wiekels, vinken en piepers, die voor vandaag al behandeld zijn. Een 
ƒ roodborsttapuit met onduidelijke nekvlek; 3 tapuiten (waaronder 1 ij! of jong). Groole troepen 
spreeuwen; af' en toe tusschen de vinken een keep. Veel leeuweriken, toenemend in aantal. 
In den polder mantel- en zilvermeeuwen en 8 watersnippen. Enkele groenvinken, weinig 
kneutjes; nog geen bonte kraaien, geen koperwieken.» Een kennis ziet een dozijn ganzen-

41 October verschijnen met sterken N.—N.W.wind en bewolkte lucht (af en toe buiig) de 
eerste bonte kraaien, 6 of 7 stuks, daarna 3, nog eens 6 of 7, tenslotte weer 1. Verder 4 vink, 
vrij veel leeuweriken, weinig kneutjes, enkele graspiepers, een enkele spreeuw, 2 boeren
zwaluwen, later nog een vink. Over het geheel dus dunnetjes. 

Den volgenden dag, den 42den, stormt het weer; wind ± W. Vrij zonnig, 's Morgens om 9.45 
naar zee. Veel vischdieven en direct -'t dwergmeeuwen; oen jager ^hoogstwaarschijnlijk do 
kleine). «De vischdieven gaan door in groote hoeveelheid. Ik denk eigenlijk, dat de dieren wol 
eiken dag, al Is het misschien minder druk, trekken, maar dat ze met stormweer de bescher
ming dor kust zoeken, zoodat ze daar in zeer grooten getale optreden.^ 6 Strandloopers ^kleine, 
soort); 44 groole eenden met spierwitte onderzij (spec.'?)1) voel mantel- en zilvermeeuwen 
6 bonte kraaien en later nog 4, I valk, sperwer of smelleken, 4 strandloopcr (kleine soort.\ 
2 wildo oenden (A. boschas). In hol teruggaan een dood exemplaar van Fulmarus glacialis 
met opengehaklen buik.'s Middags; vischdieven bij hoopen, een jonge Blssa; weer zoo'n groote 
eend met witte onderzij'), 4 vischdlef-j-dwergmeeuw a), 4 dwergmeeuw, nog een dwergmoeuw. 
Mijn vrind ziet nog 3 maal een boerenzwaluw. 

De 43de October brengt minder wind, die tegen het eind van den middag geheel ligt; ± W. 
Enkele bultjes, zwaar bewolkt. 

's Morgens om 9.45 uit en weer een jager gezien op dezelfde plaats en tijd als gisteren 
Aan het water,-dat zich teruggetrokken'heeft, zit een jong dwergmeeuwtje, het eerste 

jong exemplaar, dat Ik zie; ook een strandlooper -f strandplevier, die aldoor bij elkaar blijven. 
Enkele sterns. Binnenduln door terug: 4 bonte kraai, later 5, 4 roode wlekel. Wat vinken, 
een groote troep groenvinken en kneutjes. 

Den volgenden dag is het 's morgens regenachtig, zonder trek. 's Middags droog. Zwakke 
± W-wind. 's Morgens van 44 tot 42: 4 groote lijster, 4 bonte kraai, enkele vinkon, oen zeld-

') Deze groote eenden zgn hoogstwaarschijnlijk bergeenden geweest. 
f) Een -j- beteekent dat deze dieren samen vliegen en samen blijven. Sterns trekken heel veel met dwergmeeuwtje» 

samen; soms ook plevier en strandlooper te zien, die niet van elkaar te slaan zijn. 
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zame kwikstaart, weinig knouen, enkele piepers, 's Middags roode wiekei. Den25steii wordt het 
weor iels beter, af en toe bewolkt, vrij lang zon, later buiig, wind zwak ± W. 's Morgens 
van 7 lot 7.30: bonte kraaien geregeld, maar niet in grooten getale, meest bij troepjes van 
4—6; 1 kauw, 4 kwikstaart, vrij veel vinken en piepers, vrij veel musschen, soms spreeuwen, 
een enkele leeuwerik, 4 sperwer, 7 zanglijsters. Weer kraaien (waaronder misschien zwarte 
of roeken); 7 kraaivogels met 4 duif (Col. oenas), een troep kneutjes, 9 bonte kraaien, 4 keep 
en 9 duiven (oenas'?). Later groenlingen; een zwaluw, 's Middags (absent was ik van 9 tot 2) 
een troepje van 42 leeuweriken, vrij veel spreeuwen, kneutjes. 

46 October ongeveer hetzelfde weer, maar de wind is sterk en Zuid. De dag zet in met 
zonneschijn en de trek houdt daar rekening mee; 6.45—7.15: 6 kraaivogels3'', 4 vinken, 2 
kraaien, 3 vinken, ± 25 spreeuwen, 4 boerenzwaluw, 4 spreeuw, ± 45 bonte kraaien met 
± 40 vinken, 6 bonte met ± 30 vinken, 3 graspiepers, ± 20 vinken, 3 piepers, 40 vinken; 
2 merels, 4 leeuwerik, 11, 9, 2, 9 vinken, 27 kraaien, 2 spreeuwen, 5 vinken, l leeuwerik, 
4 kraaien, 8 vinken, 44, 3 vinken; 7 fraters of barmsijsjes, 3 graspiopers, 4 koop, 9 kraaien, 
3 en ± 3 5 vinken, 3 kraaien, 4 leeuwerik, 2 kraaien, ± 50 vinken 1 witte kwikstaart; 
± 20 vinken, 2 spreeuwen, 7 piepers, 10 vinken, 3 barrasijsjes of fraters, 1 leeuwerik, 3, 6, 
± 15 vinken, 4 leeuwerik, 4 lijsters (waarschijnlijk zanglijsters, misschien koperwieken), 2 
pieper 1 tapuit ('?); 4, 23, 6, 2, 3, ± 60 vinken, 9 bonte kraaien, 7 en 5 vinken, 2 kraaien, 
4 spreeuwen, 7 vinken -r keep; 4 kraaien, 1 duif (spec.?), 2 ?? (te ver af); 7 en 23 vinken, 
4 leeuwerik, 4 en 41 vinken, I piepers, 4 spreeuw, 6 lijsters (als voor), 6 vinken, 48 duiven 
(hel leek me een gemengde troep van C. oenas en C. palumbus); ± 20 vinken, 1 kraal, 1 
leeuwerik, ± 80 vinken, ± 12 lijsters (ik meende koperwieken), 3 kraaien, 4 merel, 2 kraaien, 
4 lijsters (koperwieken?), 5 vinken, 20 spreeuwen, 1 kraai, 1 lijster, ± 40 vinkon, 6 kneutjes, 
± 50 vinken, 45 vinken en een vogeltje, dat takt in het hout, zonder dat ik het te zien 
krijg: roodstaart of vliegenvanger ?3) Ten slotte een groole troep lijsters met 5 of 6 groote 
lijsters en musschen en kraaien er midden in. Aantal gepasseerde vogels in dat halve uur : 

96 kröaien, die bij ons huis ± 10 m. bij het duin vlak over den kop, bij het bouwland 
20 d 30 Meter hoog trekken; 650 vinken, snel trekkend, ze halen de kraaien in en trekken op 
dezelfde hoogte; ± 50 spreeuwen, weinig in aantal, breede frontjes, groote haast. Tegen 7.30 
neemt de wind, die Zuid is, toe, de lucht betrekt, maar de trek houdt aan. Langs zee was 
't 's morgens eveneens druk trek. Mijn vriend zag een roode wiekei, ik nog een boerenzwaluw. 
's Middags: een groote troep kraaivogels trekt over, waaronder enkele kauwtjes; 1 roode wlekel, 
4 spreeuwen, 4 lijster en nog 2 kraaien. Langs de zeereep niets; alleen scharrelt er een gras
musch rond; binnen nog 3 vinken. «Kraaien, die nog trekken, hebben nu zwaar werk tegen 
de wind op te komen, vliegen laag over hel weiland, strijken telkens even neer en gaan dan 
verder», het drijven van den trek. 

47 Oct. geeft mooi weer en de wind, die 's morgens sterk en Zuid Is, ligt 's avonds geheel. 
's Morgens net zoo regelmatige kraalentrek als gisteren; 4 of 5 lijsters, geen koperwieken. 
De kraaien zijn voor een groot deel roeken, ook wel kauwen, verder bonte; spreeuwen, een 
paar oogenblikken met troepen van resp. 48, 48, 30 en 6 stuks uitgezonderd, gering in aantal. 
Af en toe een enkeling, een vink of graspieper; 6 kneutjes. De eerste kramsvogel. 

De 48e brengt regen met vrij sterken Z. wind en geen of ongeveer geen trek.' '> • 
«Uit de tram door verscheidene jongens boerenzwaluwen gezien». De 49e maakt het beter 

(heel zwakke Z. wind; zon en regenbuitjes, heerlijk weeii: 
's Morgens om 7 uur schijnt het een enorme trekdag te worden: 

') Ik geef bij deze opsommingen liever elk exemplaar afzonderlijk, zooals het passeert, omdat b.v. van de dwerg
meeuwen gezegd wordt, dat ze meest in troepen trekken. Hier waren er hoogstens 5 bjj elkaar (eenmaal). 

9) Soms soort niet te zien; ik denk dat het alle bonten waren. 
s) Ik kom tot de ontdekking dat dit dier een spotvogel moet zijn geweest. Deze is dan buitengewoon laat, want de 

spotvogel heet in September nog door te trekken, niet in October. 
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De lucht vol vinken, alles geroep, geplnk, gojuup, gefladder. Jk probeerde ze nog te tellen, 
maar daar was geen doen aan, want de trekweg besloeg oen breedte van zee tot den molen 
(begin van Noordwijk-Binnen d.l. dus 2 a 2l/s K.M.) Dat drijven van den trek is zeldzaam en 
werkt zóó, dat je zelf zoudt willen meevliegen: 

«In het hout zitten vinken, die pinken als andere overkomen; oogenbllkkelijk schieten er 
een paar uit den troep hel hout in, waar ze blijven; er komen kraaien en kauwtjes over 
(zonder vinken) en het is of het gezicht, van die schijnbaar door magische kracht voortgedreven 
vogels de vinken gek maakt; zo schijnen hel niet te kunnen uithouden (voor mij Is hot alsof 
ze springen om mee te mogen), ze pinken, luider en luider, één gooit zich op, weg zijn ze, 
de kraaien achterna.» 

De spreeuwentrek is enorm, ik zag achter elkaar een paar hooge, diepe gelederen, die 
Ik op 500 stuks leder schatte. En dat ging maar door, met pijlsnelle vaart, in groole troepen 
en nog grooter hoeveelheid. Ook kneutjes en barmsijsjes of fraters. 

De telling leverde niets op; dat was niet bij te houden: troepen leeuweriken lot40stuks. 
vlnkonzwermen tot 60, spreeuwenrijon zonder ophouden, een stroom van roeken of bonte 
kraaien, vrolijk roepende kauwtjes benden. 

Lijsters »sri«-roepend in h d hout, koperwieken af en toe passeerend met dun «si, sic, 
Graspiepers met schokbeweging; heesche kepen tusschen vinken; ook I kwikstaart. 
Over den binnen-trekweg (Noordwijk-Binnen) hoopen leeuweriken. 
Met de kraaien is het net zoo. Dan door het duin naar zee, maar langs de zeereep trekt 

nu nog maar weinig, meest piepers. Binnen inlusschen alles nog : 

«Was er een regenbui, dan verminderde h d en hield de bui aan, dan hield de trek op.« 
En dan die oogenblikken tusschen 2 buien: Wolken vinken, kraalenstroomen, Spreouwen-
liendes, leeuweriken. Bij Dobbe tel ik, op een hek zittend, nog even de vinken, die volhielden 
in 8 minuten van zwakken regen: meer-dan 200 stuks, 's Middags vrij lang zon en dan weer 
barre trek. Er passeert een stroom kraaivogels, bestaand uil roeken en kauwtjes en waar
schijnlijk ook zwarte en bonte kraaien, waarvan ik een deel lelde, zoodat Ik hel geheel vrij nauw
keurig schatten kon; 2000 stuks. Hel duurde eenige minuten, oor hij heelemaal gepasseerd was. 

Schillerend mooi, machtig, grootsch! O, was ik Gatke en zat op Rollnm! Was ik milllon-
nalr en besteedde al mijn geld aan liotlum, aan den trek, aan de vogels, aan niets anders meer!» 

nlntusschen stikt het van de roodborstjes, die zingen dal het een lust Is, overal, aldoor, 
In regen en zonneschijn.» 

«Van den nieuwen watertoren zijn de vogels geschrokkon, ik heb er geenéén over zien 
gaan, terwijl de trekweg die plek vroeger regelrecht sneed. Nu gaan ze zelfs links van ons 
duin over hel bouwland en ik sta op het duintje bij Leen van lïcvoron.» 

De 20sle October begint goed, maar later haalt het niet bij de drukte vanden vorigen dag. 
liet weer is vrij helder, zonnig en er waait een vrij zwak ± W. windje: 

Kauwtjes (o.a. een troep van ± 200 Stuks), kraaien, roeken, vinken, kopen, barmsijsjes, 
onkele koperwieken, enz. Veel roodborstjes op trek, overal zingend; een reiger, 's Middags 
ongeveer geen trek: wat kraaien en 4 boomleouwerik (de eerste). Bij Dobbe kieften, 
2 watersnippen, 5 koperwieken. 's Avonds trekken er langs zee zanglijsters, koperwieken 
en een wulp. 

«Een heldere sterrenhemel en die lljsteitrek begint al bij ons en is het drukst langs h d 
strand over de heele breedte en dan zeor laag, vlak over onze hoofden. Ik heb al meer ge
had, dat die dieren 's avonds door het duin zoo laag trokken (Ik heb het gehad, dat ik in 
donkere nachten de vleugeltjes langs mijn hoofd hoorde suizen, zonder de dieren te zien) en 
Ik denk dat hot hierom is; De vogels blijven graag de aarde zien, ook in het donker. Komen 
ze langs de huizen, dan gaan ze hoog, omdat ze overal lichten zien.» (Dit schreef ik den 
avond van den 20sten; ik ben nu van andere opinie). De 2lsle wordt, weer enorm; In 4946 
was 20 October de maximumdag; toen de raaf passeerde met kramsvogels en gaaien. Nu is 
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het schitterend weer met heel zwakken zuidenwind, zon, maar een beetje wazig, 's Morgens 
alles wit van nachtvorst: 

Een stroom van bonte kraaien, roeken, kauwtjes, koperwieken, leeuweriken, vinken, 
graspiepers, kneutjes, barmsijzen, kepen. Spreeuwen, één overweldigende massa van bende 
na bende. Troepen van 400 vinkvogels worden afgewisseld en begeleid door even talrijke en 
groote kraaienzwermen (3 of 4 soorten), spreeuwonrijen, troepjes leeuweriken, eenzame koper
wieken. Kepen met druk «kóp, kóp» verraden zich tusschen de vinkenmassa's, knullerende barm
sijsjes mengen zich bij tjiepende graspiepers en «ka«-ende kauwtjes. Een troep van 50 4 00 voort-
schokkende meezen, aldoor fluitend, roepond, zingend, brengt alleraardigste variatie. Dan weer 
zwermen van 30, 40, 50 leeuweriken, af en toe een boomleeuwerik, 5 groote lijsters. Hopen 
koperwieken, zanglijsters en merels In alle duinen om Hoogwaak; 4 kwikstaart. Het is niet in 
woorden weer te geven, maar de lucht Is geen oogenblik zonder beweging; Duizenden 
spreeuwen, kraaien, vinken. 

In een oogenblik (zt 3 minuten) telde ik 200 kraaien. Hoopen graspiepers. Aan den zeekant 
is het getal der spreeuwen gewoonweg enorm, overweldigend zelfs. Af en toe rusten de 
kraaien uit op een hoogen kop, enkele in de boomen van Hoogwakers Bosch Eerst 4, later 
40 duiven (spec.?). In het Hoogwakers Bosch een sijsje, dat heel lang en hard fluit; ik denk 
om een metgezel. Even ontbeten en naar Dobbe: Hoog door de lucht trekken pimpelmeezen 
over; veel vinken en barmsijsjes; af en toe boomleeuweriken; 4 boerenzwaluw. Bij Dobbe een 
zwart-grauwe (of wit-gehalsde?) vliegenvanger; In den polder een reiger. Aan zee's middags 
overblijfsel van den Noordschen stormvogel. In het duin een velduil, die door ongeveer een dozijn 
kraaien wordt aangevallen, maar hij stijgt hooger en hooger en de kraaien kunnen h d nid 
volhouden. Langs zoo nog altijd kraaientrok. 

22 October geeft eerst donker, bewolkt weer, maar later klaart hel op en jammer genoeg 
weet ik niet of dan veel passeert, want ik was weg. Wind Zuid. Mijn zus zei: »er 
trokken kraaien.» 

Den 23sten bij rogonachtig weer met sterken wind (richting Z. ?) passeert geen vogel. 
De 24ste geeft aanvankelijk hetzelfde, weer, maar later komen er heldere oogenblikken 

en ik weet niet of er dan iets passeert 
Den 25slen stormt het; eenenorme wind steekt 's nachts op, beginnend met N.O., bijdraaiend 

tot West. 's Morgens In het binnenland een jager, die mo Ie groot lijkt voor den kleinen. Geen 
trek, maar h d spijl me geducht, dal ik dien dag wel collego, niet aan zee geloopen heb. 

26 October. Afwisselend bewolkt en zonnig; geen regen; sterke ± W. wind. 
's Morgens aan zee wat meeuwen en 5 of 6 strandloopers. Er heerscht ook kraalentrek; 

soms over de hulzen, meest de branding langs; bonte, roeken, kauwtjes. Blnnenlangs later ook 
kraalentrek en wel hoogst eigenaardig: niet een geregelde stroom, meer of minder sterk, docli 
het gaat in stroomingen ; zoo noteerde ik een strooming van 9.27 tot 9.45, in.welken tijd ± 450 
stuks passeerden. Een hooien tijd kan er dan weer niets komen, dan weer een nieuwe zwerm, 
enz. Ze gingen meest zeer laag over het weiland (tegenwind) en daarop telkens in zoo grooten 
getale rustend, dal enkele deelen er van zwart schenen. Hadden ze een oogenblik gezeten, 
dan ging het weer verder: kraal na kraai. Die kraaienzwermen of -stroomingen gaan met zeer 
ruime tusschenpoozen, ongeveer don heelen dag door; 100, 200 stuks groot. In een zeereep, op 
een plek, waar een paar dezer dieren in 1917 broedde, een $? roodborsttapuit. Zou deze hier 
standvogel zijn en probeeren den winter over te blijven of doortrekkend vreemdeling? 4 Visch
dief passeert nog. In de duindoornbessen koperwieken, verder veel vinken. Langs den binnen
duinkant, 's middags vinkentrek, 1 frater of barmsijs en de kraaivogels zijn haast alle roeken 
en kauwtjes. De troepen zijn tegen het oind van den middag nog altijd van omtront de 400 
stuks en nog rusten zo telkens in het weiland, 

27 October geeft weer weinig; bewolkte lucht, maar later helder; koud. Wind Zuid tot 
West. 's Morgens wat trok van al hel gewone goed en ook 2 groote lijsters; 's avonds koper
wieken en een steenuil. 
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De 28sto begint, met donker weer, maar daarna schitterend weer met zonneschijn en 
zwakken Z.wind. Om 6.43 passeeren de eerste kraaien; deze gaan regelmatig, maar niet In 
grooten getale door. Voel leeuweriken, vooral boomleeuwerikeu; vinkon met kepen, maar de 
laatste in grooter aantal dan tot nog toe, Barmsijsjes, vrij veel spreeuwen, oen reiger, enkele 
piepers, een duif schiet bliksemsnel voorbij. Kraaivogels bestaan uit roeken, bonte kraaien en 
kauwtjes; ik gelooi' niet dat er zwarte bij waren. 

Om 9 uur: «Vanmorgen vroeg trokken de kraaien on andore vogels vrij hoog; hel was 
tamelijk helder. Toen het betrok, kwamen ze lager en in den regen gingen ze nog oven door 
en hielden toen op. Nu schijnt de zon helder, hot is prachtweor, zo trokken soms bar hoog.» 
Troepjes moezen schokken voorbij, heel voel leeuweriken, waaronder boomloouworiken in zeor 
groot aantal. Vrij veel kopen tusschen vinken. Bonte kraaien regelmatig, roeken ea kauwtjes 
meest in troepen, soms zeer hoog. Ik schat ze dan op 3 A 4 honderd meter. Barmsijsjes, 
onkele groenvinkon on kneutjes. Spreeuwen normaal, 4 kwlkslaarl en 4 vogel, dien Ik hoor en 
niet zie: «ti-i-uu, ti-i-uu«. Een troep kauwtjes giert met zoo'n vleugsuizen voorbij, dat hol is 
of een stormwind nadert. Do roeken zijn altijd zeer schuw; die maken omwegen of ze van 
plan zijn via Londen of Berlijn van 400 meter ton N. naar 400 meter ton Z. van mo te komen. 
Voorbij Dobbe is 't h d heerlijkst. 

»Het haverland is omgeploegd en dal vormt nu de rust- en vooderplaats voor bonden 
roeken en kauwen. Als stipjes verschijnen zo heel hoog on ver weg; oen deel trekt gewoon 
door, oen doel daalt zwenkend, roepend, ka-end, krassend, zagend af tol het land, begroet 
de lui die er al zijn, on als de familie oen tijdje heeft gezeten, vertrekken ze in troepen van 
400 en meer en stijgen langzaam hooger. Hel geheel is buitengewoon machtig, schitterend, 
aldoor beweging van duizenden vogels. In het duin leeuweriken, boomleeuweriken, vinken, 
graspiepers en langs den zeekant1) blijkt do trek ook vrij sterk te gaan, maar niet zoo hoog: 
meest bonte kaauien.» Aan zee een Xema Sablnëï-exemplaar, Rissa trydactylus, Larus argen-
talus en marinus. 's Avonds een watersnip en 2 vinken trekken In schemer over. Door 2 
kennissen nog boerenzwaluwen gezien. 

Den 29sfen Is het mooi, maar koud weer met Z. wind. Togen den avond regen. 
's Morgens begint hel goed: flinke kraalentrek, vooral bonte; verder zwarte kraaien of 

roeken; één regelmatige stroom van 150 in enkele minuten. Haast neen vinken (behalve 4 
groole troop) en haast evenveel kepen; overal roodborstjes; spreeuwen in 2 bolvormige2) 
troepen, weinig leeuworiken; 4 graspieper. Mijn vriend Plet de Orool vertelt mo, dat er later 
enorme trek van leeuweriken was en kraaien, maar vooral de eerste In zeer groolo hoeveel
heid, bende na bende. Ook trokken er flink koperwieken. 

's Avonds trekken koperwieken don heelen avond regelmatig zee langs, soms zeer laag. 
30 October is een der iiiteressantste trekdagen van heel '47 geweest. Zeer krachtige zuiden 

wind; weer koud en droog tot 's middags, wanneer het aldoor regent, 's Morgens om 6.30 
reeds trekken er In half schemer kraaien8) langs en als ik buiten kom, blijken er werkelijk 
ongeveer niets dan kraaien te trekken; een enkele spreeuw, vink of leeuwerik, maar verder 
niets dan kraaien, roeken, bonte kraaien, kauwtjes. Volgens bewoners van den Boulevard was 
de trek dezer dieren langs zee 's morgens geweldig; ik geloof niet later op den dag, toen ze 
meer in één dichten, onafgebroken stroom den binnenkant hielden. Tegen44.45 nam ik den stroom4) 

• ) Trek alleen aan zee- en binnenkant: niet in het midden. 
a) Dit schijnen de eerste *bolvormige« spreeuwentroepen te zijn. 
8) Den eenigen keer, dat ik kniaien in het schemer trekken zag in 1918; waarschijnlijk een toeken van builonge-

wono haast. 
*) Voor vele, die den kraalentrek nog nooit hebben gezien op een punt als bij Noordwijk a/Zee, waar het breede 

front door smal toeloopende duinen wordt samengebracht, daar de dieren nu eenmaal den duinrand houden willen, zal 
hot onbegrijpelijk schijnen, dat ik hier spreek van een smalten stroom, die opduikt en slingert. Om hen eennogduide. 
lijker beeld van het samengepakte voorthaasten te geven, zou ik willen spreken van een kilometer lange, kronke
lende, zwarte slang. 
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nog eens langer dan een half uur nauwkeurig waar en ik had werkelijk nooit eerder zoo iets 
gezien: nu eens opduikend uit den polder, dan weer slingerend over de duinkoppen, het oene 
oogenblik over h d bouwland, daarna langs den watertoren'). Hier werd niet gewerkt met 
honderd-, maar met duizendtallen. Ik telde er 500 in 3 minuten, maar als ik reken dat er 
van 6.30 tot 4,30, toen de trek bij regen langzaam minderde on tenslotte ophield, 400 kraaien 
per minuut passeerden, waarvoor ik Insta, dan passeerden er dien dag 42000 kraaivogels] 
(Namen we aan, dat er 400 in 3 minuten passeerden, dan kwamen we op 56000 stuks, dus te 
hoog is deze schalling in geen geval). Aan zee in den regen 7 of 8 strandloopers. 

Den laatsten van de maand is het eenigszins mistig weer met Z wind. 's Morgens vroeg is 
het helder: aan zee om ± 7 uur een jager en ik geloof zeker de groote, want ik nam zeer 
duidelijk wit van boven waar (hoewel Ik niet weet waar precies) en het dier scheen me van 
dezelfde grootte als de zilvermeeuwen, die het najaagden en zelf nagejaagd werden. Er trokken 
nog 3 vinken en 4 bolvormige spreeuwentroep, 's Avonds langs zee: 2 maal een onbekende 
strandlooper (gehoord), 2 maal lijster (dacht zanglijster), 2 maal koperwiek en een pleviertje 
(bontbek- of strand-) fluit een paar maal en antwoordt daarna telkens als ik terugfluit. Wind 
is Z.O. geworden. Overdag moeten er veel spreeuwen getrokken hebben. 

Noordteijk a/Zee. JAN VERWEY. 
fWordt vervolgd) 

' ) Dit is de eenige keer, dat ik de kraaien vrij wol vlak langs den toen juist voltooiden watertoren heb zien 
trekken in '18. 

DE BRAKWATERPOLIER 

AAR aanleiding van de besprekingen, op de zomervergadering der Ned. Dierk. 
Ver. in 4905 gehouden over bijdragen lot de Fauna van Nederland, vatte ik 
het plan op, een onderzoek in te stellen naar de Fauna der zgn. Zuid-Hollandsche 
meren, waarvan hel Brasemer Meer en de Westelnder Plas de grootste zijn. 
Aangezien ik in de maanden Juli en Augustus van tijd tot tijd de vrije beschik
king had over een motorboolje, waarmoe Ik van Katwijk a/Zee uit meren en 

kanalen in alle richtingen kon doorkruisen, hoopte ik daarin althans voor een gedeelte te 
zullen slagen. In 4907 evenwel verliet ik Katwijk en ben sindsdien niet meer in de gelegenheid 
geweest het onderzoek te hervatten; een mededeeling der verkregen resultaten bleef achter
wege. Het belangwekkend artikel echter van den heer Dorsman in afl. 4 van den loopenden 
jaargang riep bij mjj, evenals bij Dr. Kerbert, oude herinneringen wakker en zoo ga Ik naar 
diens voorbeeld er toe over mijn bevindingen mee te deelen. 

Hd eerste diertje, dat mijn belangstelling gaande maakte, was juist d^ Brakwaterpollep. 
In grooten getale trof ik deze aan in de nabijheid der voorste sluizen van het Prins Hendrik
kanaal te Katwijk a/Zee. Van hier uit zette ik het onderzoek voort in de kanalen en den Rijn, 
ten noorden van Leiden, waar ze nu eens meer dan minder talrijk overal voorkwam. Den 
vermoedelijken verspreidingsweg volgend, kwam ik zoo op de meren. Ook hier ontbrak ze 
nergens, noch in de Kaager, noch in de Brasemer meren, maar vooral was ze sterk vertegen
woordigd In den Westeinder Plas. Niet alleen schijnen de kolonies, zooals Dorsman vond, 
groote aantrekkelijkheid te bezitten voor tal van semi-parasitische diatomeeën, maar ook voor 
muggen, die daar bij voorkeur hun eieren schijnen af te zetten. Zoo vond ik in den West
einder Plas een takje van ongeveer 1 dM. lang, bezet met een zestal eiercocons van Chironomus. 

Hoe staat het nu met het zoutgehalte van het water in die kanalen en meren? Omdat 
mijn onderzoekingen niet af waren, werd het al of niet brakzijn niet nagegaan en pogingen, 
in den laatsten tijd aangewend, om het te weten te komen, hebben tot nu toe gefaald. Zonder 


