
Fig. 3. Vissterfte door gier. Foto P. L. 
Marquet. 

(Asellus aquaticus). Het water van de 
Terzieterbeek (na het samenkomen van 
de Bronnetjesbosbeek en de Beusdaelbeek) 
en de beekbodem werden stroomafwaarts 
beter, het geheel behield evenwel zijn ver
ontreinigd karakter. Toch werden er weer 
meer vlokreeften gevonden en haften en 
kokerjuffers kwamen er voor. Pas bene-

Het reliëf van een gebergte is schematisch 
gezien te herleiden tot twee elementen, 
welke beide de vorm van een omgekeerde 
V bezitten: de bergen in het verticale vlak. 
de valleien in horizontale projectie. De in
vloed van de alpenketen op de weg. die 
de trekvogels bij hun doortocht nemen. 
wordt bepaald door deze dubbele V-vorm: 
wanneer de vogels de Alpen bereiken, ont
moeten zij enerzijds des te minder hinder
nissen op hun weg naarmate zij hoger en 
des te meer naarmate zij lager vliegen; 

den de uitmonding van de niet verontrei
nigde Fröschebronbeek veranderde het 
water van de Terzieterbeek zienderogen en 
was het biologisch veel rijker dan boven-
strooms. Het is een gelukkige omstandig
heid, dat een van de beide oorsprongen 
van de Terzieterbeek thans reservaat is en 
dat daardoor de planten- en dierenwereld 
van deze bronnen en bronbeken behouden 
blijven. Het is evenwel bijzonder jammer, 
dat de Beusdaelbeek de laatste jaren zo 
verontreinigd is, juist omdat deze als fo
rellenpaaiplaats zo belangrijk kan zijn. Het 
is daarom te hopen, dat er een oplossing 
kan worden gevonden voor het lozen van 
het afvalwater van de jeugdherberg en 
van eventuele andere afvalwaterbronnen. 
Eerst na het nemen van voornoemde maat
regelen heeft het zin, jongbroed van fo
rellen uit te zetten. Dan zou de beek na 
enige jaren haar oude milieu en natuur
lijke bestemming (die van forellenpaai
plaats) kunnen hebben herkregen. 

anderzijds wordt de hun ter beschikking 
staande luchtruimte allengs kleiner indien 
zij een vallei bergwaarts binnentrekken en 
groter indien zij deze dalwaarts volgen. 
Op 25 km ten zuiden van het Meer van 
Genève vormen de twee passen van Cou-
Bretolet de verbinding van de Vallei van 
Illiez (kanton Valais, Zwitserland) met 
de Vallei van Morzine (dept. Haute Sa-
voie, Frankrijk). De Vallei van Illiez heeft 
een noordoost-zuidwest gerichte lengteas, 
welke een raaklijn vormt aan de cirkelboog 
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van de Berner Alpen, waarvan de toppen 
de 3000 m overschrijden en de passen 
schaars en hoog zijn; zij scheidt deze berg-
keten van de lagere keten van de Voor
alpen. Zij heeft de gedaante van een uit
gestrekte, 16 km lange trechter, welke van 
Monthey in de Rhönevlakte (hoogte 420 
m) reikt tot Cou-Bretolet (hoogte 1920 
m). De grote omvang, die de migratie over 
de beide genoemde passen heeft, wordt 
aan deze geografische situatie toegeschre
ven. Men neemt aan, dat talrijke trekken
de vogels er van afzien de Berner Alpen 
over fre steken, doch langs de noordelijke 
flank van dit gebergte trekken om daarna 
weer hun oorspronkelijke richting in te 
slaan door de Vallei van Illiez te volgen. 
De trechtervorm van deze vallei versterkt 
dan nog de convergentie van de trek tegen 
Cou-Bretolet. 

De tochten naar dit gebied van d'Arcis in 
1938, van Desfayes in 1951 en daarna van 
de "Groupe des Jeunes" van de Frans-
Zwitserse vereniging "Nos Oiseaux" had
den reeds het belang van Cou-Bretolet 
voor de studie van de vogeltrek over de 
Alpen aangetoond (1), toen in 1958 Dr. 
Schifferli, directeur van de "Schweizeri-
sche Vogelwarte Sempach", en een groep 
Frans-Zwitserse ornithologen eindelijk het 
vogeltrekstation konden vestigen, waarop 
reeds twintig jaar eerder was aangedron
gen. Dank zij een subsidie van het "Fonds 
national suisse pour la recherche scientifi-
que", werd een houten loods, die zes tot 
tien personen kan herbergen, gebouwd op 
enige meters van de Pas van Bretolet, op 
de enige plaats bij de bergkam aan de 
grens, die beschut ligt voor de wind, voor 
lawine's en voor sneeuwophoping. 
Het trekstation wordt ieder jaar betrokken 
van augustus tot eind oktober; één a twee 
deelnemers verrichten er elke dag de kwan
titatieve waarnemingen, terwijl de anderen 

zich bezighouden met het vangen en rin
gen van de vogels. De vang-apparatuur 
bestaat uit een reeks Japanse netten van 
120-200 m lengte op de pas zelf en twee 
groepen van deze netten in de bosjes on
deraan de pas aan de Zwitserse kant; ten
slotte worden vier tot zes netten 3-6 m 
boven de grond gespannen voor de vangst 
van nachtelijke trekkers. Op gunstige da
gen moet het aantal netten echter vaak 
worden verminderd, om niet boven een 
vangst te komen van 1000-1300 vogels per 
dag, het maximum aantal dat door een 
ploeg van vijf tot acht vogelvangers kan 
worden verwerkt. 

ledere vogel wordt in een zak gedaan en 
naar het station gebracht, waar de ringer 
aan een secretaresse of aan een registreer-
apparaat de volgende gegevens dicteert: 
soort, sekse, leeftijd, het uur van de vangst 
en — behalve bij overbelasting — vleugel
lengte, gewicht, vetreserve en ruitoestand. 
Deze gegevens worden overgenomen op 
geperforeerde kaarten. 
Dank zij de bijzondere ligging van Breto
let veroorlooft deze methode niet slechts 
een nauwkeurige weergave van de omstan
digheden waaronder het passeren van de 
Alpen zich afspeelt, maar verschaft zij te
vens inlichtingen van meer algemene aard, 
die in de vlakte moeilijk zijn te verkrijgen. 
Zo zijn de verplaatsingen van spechten, 
boomklevers en mussen, die in de vlakte 
praktisch onmerkbaar verlopen, gemakke
lijk herkenbaar te Bretolet, 2 km verwij
derd van de bossen op de berghelling aan 
de Zwitserse kant en 5 km van de dichtst-
bijgelegen bewoning. De jaarlijkse schom
melingen van de trek van mezen, Vlaamse 
gaaien en andere soorten, welke tot de 
groep der onregelmatige trekkers behoren, 
zijn te Bretolet bijzonder duidelijk waar te 
nemen, zoals bv. de jaarlijkse vangsttota-
len van de Koolmees laten zien: 1625 ex. 
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in 1957, 0 in 1958, 2729 in 1959, 0 in I960. 
1559 in 1961. De fenologie, het gedrag en 
de verplaatsingsafstanden (de laatste af
geleid uit de terugvangsten van geringde 
vogels) van deze trek van de mezen-gaai-
groep genieten een levendige belangstel
ling op ons trekstation, 
De vangst van vogels op hun trekvlucht 
verschaft interessante gegevens over de 
verdeling van de geslachten en van de 
leeftijden, of over wisselingen in de ge
wichten in de loop van de dag en van het 
seizoen. Doordat zij dag en nacht met de
zelfde installatie wordt uitgevoerd, heeft ze 
bv, aan het licht gebracht, dat het Vuur-
goudhaantje vooral 's nachts, het Goud
haantje in hoofdzaak na het krieken van 
de dag trekt; hetzelfde verschil werd ge
constateerd tussen de Gekraagde rood-
staart en de Zwarte roodstaart. Bij de 
Boompieper vormen de nachtelijke vang
sten minder dan I % van het totale aan
tal; het gemiddelde gewicht van zes exem
plaren die 's nachts werden gevangen, was 
bijna 40% hoger dan dat van de exempla
ren die overdag werden geringd; waaruit 
men mag afleiden, dat slechts die indivi
duen, welke vet zijn geworden door een 
oponthoud van verscheidene dagen, zich 
's nachts verplaatsen (2). 
De invloed van de weersomstandigheden 
op de trek over de Alpen vormt eveneens 
een onderwerp van studie voor het trek
station. Wanneer een weersverandering 
een wijziging van de vlieghoogte tot ge
volg heeft, zijn de verschillen in de reacties 
van sommige soorten hier veel sterker uit
gesproken dan in de vlakte. De grootte 
van de verschillen in die reacties (hogere 
vlucht bij westenwind, lagere vlucht bij 
rustig weer of bij oostenwind) wisselt met 
de soort. De verschillen zijn het grootst 
bij de nachtelijke trekkers en onder de dag-
trekkers bij de familie van de piepers en 

kwikstaarten (Motacillidae) (2), hetgeen 
een indirecte aanwijzing is, dat deze soorten 
in staat zijn de Alpen in een breed front 
op grote hoogte over te trekken. De ver
schillen zijn het kleinst bij de mezen, die 
bijna steeds laag over de grond vliegen en 
zo merendeels naar de passen converge
ren, wat voor weer het ook is. 
Als de Föhn waait veroorzaakt deze vaak 
een opklaringszone tussen de twee elkaar 
ontmoetende wolkensystemen, waarvan 
het ene boven de Alpen, het andere boven 
de Zwitserse hoogvlakte ligt. Wanneer 
de passen van Cou-Bretolet in de as van 
deze opklaring liggen kan de trek er uit
zonderlijk intensief zijn; zo heeft P. Ge-
roudet (3) op 30 september 1958 de groot
ste trek van zwaluwen waargenomen wel
ke te Bretolet is geconstateerd: meer dan 
200.000 exemplaren. 
Rustig en zonnig weer gaat gepaard met 
opstijging van lucht op talrijke plaatsen bo
ven de door de zon verwarmde hellingen. 
Het is vooral in de tweede helft van sep
tember, dat deze situatie talrijke roofvo
gels, tot 200 a 300 per dag, aantrekt, die 
hun aanvliegroute naar de passen in de 
loop van de dag wijzigen met de verplaat
sing van deze luchtopstijgingen. 
In oktober, bij heldere lucht en tempera
turen om of onder het vriespunt, zien wij 
de vogels die dicht langs de grond trek
ken voor het merendeel over de bezonde 
hellingen vliegen en de hellingen die in 
de schaduw liggen vermijden. De oorza
ken van dit verschijnsel zijn nog onbekend 
en voor het ogenblik moeten wij de ver
onderstellingen van een thermo- of een 
fototropisme (een gidslijn gevormd door 
de grens tussen zon en schaduw?) slechts 
als werkhypotheses beschouwen. 
Onder de reacties op bijzondere weersom
standigheden valt tenslotte ook het ge
drag van de trekkers wanneer het sneeuwt. 
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De doortrek kan een uitzonderlijk hoge 
intensiteit bereiken wanneer sneeuwval 
wordt begeleid door mist (20,000 Vinken 
op 11 oktober 1960); zang vogels van al
lerlei soort verzamelen zich dan in troepen 
van verscheidene honderden of duizenden 
individuen; zij vliegen langzaam, het li
chaam in schuine stand, met horizontale 
vleugelslag. Soms is het zicht zo slecht, 
dat de vogels in de war raken: wij hebben 
gezien dat vogels dan tegen de besneeuw
de grond stootten en in de sneeuw bin
nendrongen. 

58.000 Vogels zijn te Bretolet geringd, 
waarvan 50.000 sedert de oprichting van 
het trekstation in 1958. Na de Vink 
(24.500 ex.), de Zwarte mees. Kool- en 
Pimpelmees (16.400 ex.) hebben de tal
rijkste vangsten betrekking op diverse 
Carc?ue/is-soorten, waaronder de Citroen
sijs (1600 ex.) de eerste plaats inneemt. 
De nachtelijke vangsten zijn kwantitatief 
minder vruchtbaar (1500 Roodborstjes, 600 
Zanglijsters) maar zij vormen voor Bre
tolet de beste methode voor het bestuderen 
van de vogeltrek bij nacht. Zij heeft ons in 
staat gesteld de doortrek te onderkennen 
van Kwartel, Porceleinhoen, Tortel en van 
V/ielewaal en talrijke andere zangvogels, 
waarvan de identificatie, in verband met 

de stille nachtelijke vluchten, volgens an
dere methodes niet mogelijk was geweest. 
Behalve de Bosuil zijn alle nachtroofvo-
gelsoorten, welke in Zwitserland worden 
aangetroffen, gevangen in de netten van 
Bretolet; waarbij wij echter moeten beken
nen dat de Oehoe alleen maar door de 
netten heenvliegt en er slechts enkele ve
ren in achterlaat. 

Meer dan 530 terugmeldingen zijn tot op 
heden geregistreerd; zij zijn vooral afkom
stig van de overwinteringsgebieden van de 
Vink en de mezen aan de Middellandse 
Zee. De terugvangsten op de broedplaat
sen zijn tienmaal zo schaars; zij stammen 
bijna alle uit een waaiervormig gebied, dat 
zich met een hoek van 45° naar het noord
oosten van Bretolet opent. 
De werkzaamheden van het trekstation 
zijn sedert 1961 uitgebreid met de instel
ling van twee waarnemings- en ringposten 
op de passen van de Hahnenmoos en van 
Pillon, aan de rand van de keten van de 
Berner Alpen, en van een derde post op 
Frans gebied, op de pas van La Golèze, 
3 km ten zuidwesten van Cou-Bretolet. 
Tenslotte zal, vanaf dit jaar, een entomolo-
gische sectie de trek van insekten op de 
pas van Bretolet bestuderen. 
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Even ten noordoosten van Callantsoog ligt 
een terrein van ongeveer vijf en twintig 

hectaren, bestaande uit een laag (ca, 3 
meter hoog) bos, dat hoefijzervormig een 

,63 


