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EENIGE AANTEEKENINGEN BETREF
FENDE DEN OCTOBERTREK IN 1923. 

EEN Octobermorgen. In den vroegen ochtend hing er een laaghangende damp boven 
den vlakken zeespiegel en 't golvende Hollandsche duinlandschap, die naarmate 
de zon in 't Oosten hooger klom, ijler en ijler werd, maar toch den geheelen dag de 
lijnen aan den horizon bleef vervagen. Tegelijk maakte de frischte van eerst lang

zamerhand plaats voor een tenslotte haast broeiende warmte. De ideale herfstdag, wanneer 
tallooze vogels, gedreven door het machtige trek-impuls zich langs vaste trekwegen 
zuidwaarts begeven! 

Zoo had 't ook nu kunnen zijn,,maar helaas gaf October dit jaar heel weinig van derge
lijke dagen. Misschien kunnen we de eerste dagen der maand uitzonderen, maar deze dagen 
waren wij niet in de gelegenheid waar te nemen. De dagen, dat we dit wel konden gaven 
meestal 'n tegenovergesteld beeld van 't zooeven beschrevene. Er woei dan 'n vrij sterke 
Zuidwesten wind, die'zooals gewoonlijk regen en hagelbuien meebracht. Toch was de 
trek deze dagen ondanks de weersomstandigheden nog aanzienlijk. 

Een voorbeeld hiervan is 28 Oct., toen ondanks de voortdurende regens, vooral de 
sprecuwentrek, buitengewoon sterk was, zelfs 'n rush-achtig karakter aannam. Deze trek 
is eind September gewoonlijk reeds belangrijk.' (Zie o.a. Trekstationverslag in Ardea 
Aug. 1919 : 22 Sept., 16—1700, 23 Sept. 13—1400, 24 Sept. 14—1500, 29 Sept. 800), 
maar tot onze spijt kunnen we er dit jaar niet meer van mededeelcn, dan dat 30 Sept. 
slechts enkele troepjes (in 't geheel + 100) door W. Bausch en P. Smit werden genoteerd 1). 
Ook op 7 Oct. trokken de spreeuwen nog in betrekkelijk klein aantal door (mededeeling 
van den heer Strijbos). Er werden toen samen op den Zcereep zh 300 ex. genoteerd. Maar 
in de daarop volgende week schijnen deze trekbewegingen een belangrijker karakter aan
genomen te hebben, want op 14 Oct. noteerden we er + 1300, 't aantal in 't geheel door
gekomen vogels kan echter wel op 2500 geschat worden. Dit is in verband met de ongunstige 
weersomstandigheden groot te noemen, 'n Inzinking op 21 Oct., toen wc, ondanks beter 
weer, slechts ^ 800 voorwerpen noteerden en dan de grootsche bewegingen van 28 October. 
Dezen dag was 't aantal werkelijk enorm. Toen we ons in de vroegte langs den Zeeweg zee-
waarts begaven, bleek de trek ondanks regen reeds niet onbelangrijk. Naarmate wc de zee 
naderden en de regen minderde, groeiden de troepen steeds aan. Enkele dezer spreeuwen
wolken telden op z'n minst 1000 vogels, soms in fronten, reikend over de halve duinbreedte, 
soms in één compacte massa. Hierbij bleek ons weer, dat bij eenigszins nauwkeurige schat
ting der opeenvolgende troepen, 't aantal veel minder is, dan men bij oppervlakkige be
schouwing, van zoo'n massalcn trek, zou vermoeden. Zoo bevreemde 't ons eenigszins, dat 
Dr.Thijsse in een beschouwing over den Octobertrek in de Amsterdammer van 3 November jl. 
't aantal doorgekomen koperwieken van den I4den op millioenen schatte. Langs den zeercep 
was op bedoelden dag de trek werkelijk niet sterk; hoewel we ervan overtuigd zijn, dat deze 
koperwiekbewegingen grootendcels meer aan den binnenkant plaats hadden. Zoo werd ons 
om ongeveer 9 uur sterke trek van het begin van den Zeeweg gemeld, maar toch haalt o.i. 
't aantal doorgekomen koperwieken dezen dag 't aantal millioen lang niet. (Toch wel. T.) 

Op de zooeven beschreven wijze bleef de sprecuwentrek den geheelen ochtend doorgaan, 
zoodat we tenslotte 't geheele aantal op 30 a 35 duizend vogels durven schatten. Waaraan 
dit groote aantal, juist met dit regenweer, is toe te schrijven, kunnen we zoo goed als niet 
verklaren. Misschien dat de, door de ongunstige weersomstandigheden van dé eerste helft 
van October opgehouden trekkers, tenslotte ondanks alles doorzetten. 

1) Genoteerd wil zeggen, geacht als trekker door te komen. 
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Opvallend is, dat 29 Oct. aan den binnenkant der A.W. duinen *) niet meer dan 'n300 
stuks trekkend werden waargenomen, hoewel deze dag voor trek gunstig was. Dit zal voor 
'n groot deel te wijten zijn aan de ongunstige plaats van waarneming, maar ook kan de 
massale trek van den vorigen dag hier invloed op uitgeoefend hebben. 

We willen hierbij even opmerken, dat waar niet 't tegendeel vermeld is, deze notities 
op den Zeereep ten Noorden van Zandvoort zijn verzameld. 

Dit trekbeeld kan alles behalve volledig genoemd worden, maar toch kunnen we ondanks 
't alleen-op-Zondag-waarnemen, het ongewone karakter van dezen Octobertrek er in laten 
uitkomen. 

Dit viel o.a. ook op bij den kraaientrek. Gewoonlijk neemt deze vanaf begin October 
langzamerhand toe, om ongeveer 25 Oct. zijn hoogtepunt te bereiken. Dit jaar had deze 
trek een eenigszins ander verloop. Nadat door den heer Strijbos, de eerste zeer zwakke, 
trek op 7 Oct. werd waargenomen nam deze in den loop der maand blijkbaar weinig of niet 
toe, want èn op 14, èn op 21 noteerden we samen hoogstens 100 Corviden (kraaiachtigen), 
wat vooral voor 21 Oct. weinig te noemen is. Nog sterker kwam dit uit op 28 Oct., toen, 
voornamelijk in den namiddag 't voor eind October zeer geringe aantal van ^ 200 voorwer
pen trekkend waargenomen werden, 't Mooie weer van den volgenden dag maakte den trek 
sterker, aan de binnenkant der duinen werden 650—700 Corviden genoteerd. Dit was dit 
najaar voor ons de eenige dag van den echten machtigen Corvidentrek. Fijn trokken ze 
tegen wind in. Nu eens een stuk met wind mee, zijwaarts af zeilend, dan weer met krachtige 
vleugelslagen tegen den wind optornend. Meest in troepjes van 4—6, maar ook wel in bendes 
van minstens 50, in breed front, laag over de duintoppen scheerend. Allen gehoorzamend 
aan 't onbewuste, niet te begrijpen verlangen, om, nu de levensomstandigheden voor 
hen toch nog vrij gunstig zijn, door te zetten naar zuidelijker streken. 

De daarop volgende dagen zagen we geregeld enkele trekkers boven de stad en meenen, 
hoewel niet beschikkend over verdere waarnemingen, dat de trek op deze laatste Oc
tober- en eerste Novemberdagen langs de kust vrij normaal was. O.i. wijzen vogels, die 
zoover naar binnen trekkend worden waargenomen op een sterken trek langs de kust. 

Analoog aan dit verloop van den Corvidentrek was de opvallend late aankomst der bonte 
kraaien. Terwijl we vorige jaren de eerste bonte kraaien omstreeks den eersten der maand 
noteerden werden dit jaar de eersten (16 ex.) op 7 Oct. door den heer Strijbos langs den 
Zeereep waargenomen. Gewoonlijk neemt het aantal dan nadat de eerste voorwerpen 
gezien zijn, in stad en land gestadig toe, om ongeveer 20 Oct. normaal te worden. Dit jaar 
bleven ze naar onze meening tot begin November aan den binnenkant zeldzaam. Dit werd 
ook door G. Kruseman in Halfweg opgemerkt. 

Andere jaren kan 't op dagen in de tweede Octoberhelft in de duinen miegelen van 
Corviden. Niet alleen bonte kraaien (in grooter aantal dan in de wintermaanden), maar 
ook drukke bende's roeken en kauwtjes zijn er dan aanwezig. Dit najaar noch op 21, noch 
op 28 Oct. iets daarvan. Op 29 October daarentegen werd in den laten namiddag een groote 
troep Corviden, bestaande uit roeken, bonte kraaien en wat kauwtjes aangetroffen in 't duin 
van de A. W. bij de Oranjekom. Dit pleit voor onze meening, dat toen de Corvidentrek 
begon los te komen. Ook in November ging deze verlate trek door; behalve in de eerste 
Novemberdagen werden o.a. ook op 15 Nov. trekkende Corviden over de stad waarge
nomen ( ^ 30). 

Wat vlaamsche gaai betreft, voor 't eerst weer sinds 1919 schijnen enkele waarnemingen 
op doortrek dezer vogels te wijzen. Eén dezer waarnemingen heeft zelfs betrekking op 
directen doortrek: 30 Sept. werden door W. Bausch en P. Smit enkele gaaien langs den reep 
genoteerd. De andere waarnemingen hiervan betreffen meer de duidelijke vermeerdering 
dezer vogels aan den binncnduinrand. Dit was b.v. het geval op 7 en 14 October. We kunnen 

1) Hiermee worden bedoeld de duinen der Amsterdamsche gemeentewatcrleiding, 
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natuurlijk niet zeggen, of deze vogels hier zullen blijven overwinteren of dat 't slechts 
toevende doortrekkers waren. 

In tegenstelling met vorige jaren, waren de zanglijsterbroedvogelsvandenbinnenduin-
rand, die toen midden September reeds zeldzaam waren, dit jaar tot in begin October 
nog algemeen op de broedplaatsen aanwezig. Maar reeds op 7 Oct. was een duidelijke af
name merkbaar. Toch werden tot eind October nog vrij geregeld voorwerpen waargenomen1) 
soms zelfs zingend (zoo o.a. op 28 en 31 Oct.). O.i. is het aantal zanglijsters, dat hier, hetzij 
als vreemdeling, hetzij als overwinterende broedvogels, den winter doorbrengt, vrij miniem. 
Tot in de laatste dagen van October werden zanglijsters ook als nachttrekkers genoteerd. 
In dergelijke treknachten viel hun aantal echter in 't niet, in vergelijking met de groote 
massa's koperwieken, die dan overkwamen. 

8 Oct. werd zoowel door den heer Strijbos als door ons de eerste als nachttrekker genoteerd. 
Hierna werd bijna eiken nacht lijster-trek gehoord (voornamelijk koperwiek). Enkele nachten 
waren deze bewegingen zeer belangrijk, b,v. de nacht van 18 op 19 Oct, en vooral niet te 
vergeten, dien van r op 2 Nov., toen hun dun „sie" den geheelen avond onafgebroken de 
lucht vervulde. Hierna nam 't sterk af, hoewel op enkele Novemberavonden (bv. 6 Nov.) 
de trek niet onbelangrijk was. 8 Nov. was 't gezien de weersomstandigheden waarschijn
lijk, dat deze bewegingen op dien avond 't gevolg waren van invallende vorst ten Noorden 
van ons land. 

G. C. A. JUNGE, HANS TESCH. De Blauwe Reigers. 
{Wordt vervolgd). 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Een gekleurd plaatwerk over Indische fungi. — Icones fungorum njalayensium, Abbildun-

gen und Beschreibungen malaischer Pilzc, herausgegeben von Dr. C. van Overeem (Buiten-
zorg) und Prof. Dr. J. Weese (Wien). Verlag des mykologischen Museums in Weesp, Hollan d. 

Het verschijnen van bovengenoemd werk zal in tal van kringen met belangstelling 
tegemoet gezien worden. Van het schitterende plantenkleed van onze zoo belangrijke 
koloniën krijgt men over het algemeen in Holland weinig onder de oogen. Er bestaan wel 
enkele gekleurde plaatwerken van Indische hoogere planten, maar deze zijn zeer zeldzaam 
en buitengewoon kostbaar. Zelfs in vrij groote bibliotheken in Holland ontbreken zij. Ook 
in andere opzichten is het werk een unicum. Nimmer verscheen er nog een uitgebreid 
plaatwerk van de prachtige en zoo bijzonder rijk ontwikkelde fungiflora van de tropen. 
Maar zelfs in Europa zal men tevergeefsch naar een werk zoeken, dat in opzet met het 
bovengenoemde vergeleken kan worden. Wel bezitten wij in Europa een groot aantal ge
kleurde plaatwerken, waaronder zeer goede. Zij behandelen echter meestal enkele groepen 
b.v. eetbare soorten, of er is eenvoudig een keuze gedaan. Geen werk behandelt het zwam-
menrijk van een bepaald gebied in zijn geheel. 

Er is nog een andere factor, die het werk in de belangstelling doet stijgen en deze hangt 
met den aard van het onderwerp samen. Onder de zwammen vindt men een groot aantal 
cosmopolieten, vormen, die zoowel in de gematigde streken als in de tropen voorkomen. 
Bij het opslaan van het werk zal men dus tal van bekenden aantreffen, hetgeen de aan
trekkelijkheid zeker zal verhoogen. 

Van verschillende zijden was de directie van het Mycologisch Museum te Weesp te kennen 
gegeven, dat de uitgave van een dergelijk werk in de tegenwoordige tijden onmogelijk tot 
stand zou kimnen komen. Het Mycologisch Museum heeft het werk toen geheel zelf ter 
hand genomen en ten slotte alle moeilijkheden overwonnen. Voor het drukken der platen 
moest een eerste klas firma gevonden worden. Ten slotte verklaarde Prof. WEESE in 

1) Eén brocdvogel werd bijna dagelijks waargenomen tot 25 Oct., daarna niet meer, 


