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Aanvulling op het voorlopig verslag herfsttrek 1975

Deze herfst zagen we nogal vaak ganzen overtrekken, meer dan in andere jaren.

Op een tiental dagen in de periode 11 okt. - 11 nov. werden ze gesignaleerd.

Meestal waren dit G-rauwe Ganzen maar op 18 okt. Kolganzen en op 19 okt. za-

gen we een troepje van 6 Brandganzen uit zee landinwaarts vliegen richting

0N0.

Op 8 nov. zag men op de post 2 maal 2 zwanen (soort?) en daarna een troep van

7 fJilde Zwanen en op 9 nov. 2 en 3 Wilde Zwanen.

Zoals reeds vermeld is het voorlopig verslag gebaseerd op onze gegevens tot

en met 2 november. Daarna is op onze post nog waargenomen op 3 nov.: vrij

sterke spreeuwentrek, ook trek uit zee richting zuid, en op 7 nov.: geringere

spreeuwentrek, enige troepen gingen over zee richting ZW, geringe trek van

andere soorten.

Verder is er waargenomen op het weekeind 8 en 9 nov.. Er was toen trek van

Spreeuwen, ± 600 in een uur in kleine troepen; op 8 nov. was er ook zeetrek

van Spreeuwen zowel zeewaarts als vanuit zee en ook trokken er Spreeuwen te-

rug langs de kust naar NNO 135 in 24 troepen. Aan die terugtrek deden ook een

aantal kleinere vogelsoorten mee (wind ONO, kracht 3 à 4). Er was op die dagen

nog flinke trek van Veldleeuweriken, enige trek van Kieviten, geringe trek van

Vink, Keep, Graspieper, Lijsterachtigen, Pimpelmees, Koolmees, Torenvalk (2),

Sperwer (1), Smelleken (1).



9.

De heer dr.J.de Lange te Bilthoven die al zeker 15 jaar tijdens de herfsttrek

dagelijks waarneemt, berichtte ons achteraf dat hij deze herfst maar weinig

had gepost, hoofdzakelijk omdat het dagen achtereen mistig was. Van de gege-

vens die hij had en aan ons doorgaf gaf hij de volgende samenvatting: " Ko-

perwieken hebben hier op de hockeyvelden gezeten zoals gewoonlijk en wel ±

100 op 14 en 15 okt. en ± 50 van 28-51 okt. Kramsvogels vrijwel niet te zien,

weinig Sijsjesgeen Vinken van betekenis, op 8 en 9 okt. 's avonds en 's

nachts veel overtrekkende ganzen ca. ZW. Veel Goudhaantjes op diverse plaat-

sen". Een en ander komt goed met ons rapport overeen.. i:-r:

Ook de heer Sj. Braaksma maakte melding van veel Goudhaant.jes, o.a. op Rot-

tummerplaat waar men er 3000 telde; ook waren daar veel Tuinfluiters.

De trek van Grote Barmsi.izen is doorgezet en wel zo dat er van een flinke in-

vasie sprake is.

F. Bloem en T. Bloem


