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Herfsttrek 1978

Verslag over de tweede helft van de waarnemingsperiode

Het weer

Op het weekeinde 14/15 Ört°oer lag er over het hele land een zware

mist. Er was
+ p

en geen trek. De deelnemers aan het vogeltrek-week-

eind van Gewest Gelderland-Zuid van de K.N.N.V. op Schouwen hadden

dan rok pech, maar het aantal daar aanwezige soorten vogels heeft

dat weekeind toch nog wel tot een succes gemaakt; ze zagen er 85

soorten.

Van 16 tot 24 Oktober was het ook geen gunstig trekweer. De wind

kwam uit N.W.'-richtingen en was matig tot vrij krachtig en in deze

luchtstromingen kwamen buien voor. Zoals men bij deze weerssituatie

verwachten kan, was er weinig of geen trek. Op 23 oktober kromp de

wind naar het zuiden en de trek kwam toen meteen op gang, maar gun-

stig trekweer was het pas vanaf 27 oktober tot en met 1 november

en ook op 4 en 5 november. Hoewel het al laat in de tijd werd, trok-

ken er nog veel soortén door.

Door het voor november nog warme weer is de trek van spreeuwen nog

de hele maand doorgegaan. Bij de vorstinval op 5 en 6 december was

er een enorme wegtrek van vele soorten vogels, een ware cold rush.

Spreeuw

De trek van spreeuwen is dit najaar niet massaal geweest, maar ging

wel tot laat in november door. Tot half oktober was de trek maar

matig geweest. Pas vanaf 27 oktober was er sprake van geede trek.

28 Oktober was de dag met de sterkste spreeuwentrek. Van 7.30 - 10.00

u. telden we 17700 spreeuwen in 193 troepen, waarvan we er in het

uur van 7.45 - 8.45 u. reeds 13200 zagen passeren. Op 29 oktober

noteerden we in datzelfde uur 8800 spreeuwen. Op 31 oktober was de

trek matig, beïnvloed door een krachtige zuidenwind. Op 1 en 4 nov.

was er weer meer trek, met enkele kwartieren van 1000 tot 2000 speeu-

wen, maar na 9 uur verminderde de trek tot 300 vogels of minder per

kwartier. Zeetrek hebben we gezien op 27 en. 28 okt. en op 1, 4 en

De Vogelwerkgroep Haarlem heeft trek waargenomen op de Boulevard

bij Bloemendaal aan Zee. Het verslag over de trek tot 15 oktober

vindt u in DE FITIS van oktober 1978. Hier volgt nu het verslag over

de periode vanaf 15 oktober tot 7 november ’78 en incidentele waar-

nemingen daarna.
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20 november. Dit is trek van vogels die zich niet langs de kust la-

ten stuwen, maar in hun voorkeursrichting over. zee richting Engeland

vliegen..

Vink en keep

Pas op-26 rktober kwam de trek van vinken weer goed op gang en op

27 oktober was er sterke trek. Van 9.00-10.00 u. noteerden we 2230

vinken in 78 troepen, waartussen we ook vele malen kepen" hoorden.

Op 28 en 29 oktober waren de aantallen weer aanzienlijk kleiner en

bedroegen de hoogste noteringen niet meer dan resp. per kwartier

45 en 120 vinken. Op 30 oktober was, er weer een opleving; we telden

toen van 8.30-9.30 u. 625 vinken in 44 troepen en op 31 oktober van

8.00-9.00 u. 750 in 59 troepen.

Op 1 en 4 november was er ook goede trek. Op de 1e ging de" vinken-

o

trek na 10,30 u. nog door, maar op de 4e nam de trek na 9.00 u.

snel af. Op 5 november was er matige trek. Alle keren werden er

steeds kepen tussen de vinken gehoord en er waren soms troepen van

enkel kepen. Het is dit jaar wel een kepenjaar.

We zagen deze herfst verscheidene malen vinken zee over gaan naar

het westen, bijv. op 21 en 31 oktober en 1 november resp. 17 exx.,

8 exx. en 55 exx. in 4 troepen, fat zien we lang niet alle jaren

van de vink.

Graspieper en kneu

De trek van graspiepers en kneuen was na half oktober niet veel meer,

al zagen we er gedurende de hele trektijd nog wel enkele langs vlie-

gen.

Veldleeuwerik

De trek van deze soort is langs de kust nogal wisselvallig. Meest-

al zien we vogels later op de ochtend uit zee komen en landinwaarts

gaan. Mogelijk zijn dit nachttrekkers. Op 26 oktober zagen we ges'üwde

trek langs de kust. Op 27 oktober eveneens; toen trokken er veel

leeuweriken langs de kust en ook over de polder werd goede trek ge-

zien. Op 28 en 31 oktober en 1 november zagen we zeetrek in weste-

lijke richting. Na 8 november nam de trek af.

Bij de vorstinval op 5 en 6 december was er zeer sterke wegtrek van

veldleeuweriken, alsmede van kieviten, goudplevieren en spreeuwen

gedurende .de hele dag.

Lijsters

De kramsvogel verscheen al vrij vroeg in het duin, de eerste al in

september, maar de echte trekkende troepen kwamen pas na 21 oktober.
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Echte massale dagtrek hebben we niet gezien. De meeste dagen bleef

het bij enige tientallen, op 27 oktober .122 in 4 troepen. Wel moet

er veel geweest zijn, want in die tijd waren er grote aan-

tallen kramsvogels in de duinen en op de weilanden. Ze werden 's avonds

ook wel tussen de overtrekkende koperwieken gehoord.

De koperwieken zijn echte nachttrekkers en vanaf 10 oktober heeft men

ze op vele avonden roepend horen over vliegen. Zo meldde de heer

ïïeds de Swart tussen 10 okt. en midden november zeker op zeven avonden

een buitengewoon sterke trek gehoord te hebben van koperwieken. Hij

nam waar van 19.00 u. tot ca. 23-30 u. en kon per minuut wel + 50

maal de roep noteren. In de meer dan 15 jaar, dat hij i*aar de koper-

wiekentrek luistert, heeft hij niet eerder zo'n sterke trek gehoord.

Dagtrek van de koperwiek hebben we gezien op 31 oktober en 1 november,

toen er wat troepen over het middenduin trokken.

Dvenals we bij de veldleeuwerik waarnamen, kwamen er nu en dan koper-

wieken uit zee landinwaarts vliegen.

De trek van zanglijsters nam na half oktober af, maar met de vorst-

inval 5 en 6 december verschenen nog vreemde zanglijsters in de tuinen.

De merels hebben in voor deze soort groot aantal getrokken. Overdag

zagen we op de gunstige trekdagen altijd enkele passeren, soms zelfs

in kleine troepjes. Het grootste deel trok toch 's nachts. Omstreeks

25 november en daarna waren bijv. op Texel grote aantallen aanwezig

op de gazons en weilanden, en ook elders in Noord-Holland en Dries-

land zagen we meer merels dan normaal. Ook verschenen ze in de tuinen,

waar dan prompt territoriumgevechten plaatsvonden met de daar thuis

horende merels.

Kraaien

De trek van kraaien was bijzonder slecht. We hebben geen trekkende

bonte kraaien gezien; de eerste bonte kraaien zagen we pas op 23 okt.

tegen +10 okt. normaal.

De trek van kauwen was zeer zwak en het aantal trekkende roeken was

minimaal. De enige waarnemingen waren op 27 en 31 okt. en op 1 en

7 november resp. 27, 18, 3 en 10 roeken en op 20 nov. nog enkele

troepjes.

Mezen

De invasieachtige trek van mezen ging door tot het einde van de waar-

nemingsperiode; het waren meest kool- en pimpelmezen, een enkele maal

enige zwarte mezen. Fe zagen nog tweemaal een grote bonte specht en

éénmaal een groene soecht langs trekken.
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De trek van groenlinken, rinkmussen, sijzen en barmsijzen was niet sterk

meer. Enige malen hoorden we nog een rietgors langs trekken.

Roofvogels

We hebben dit jaar weer meer sperwers gezien, o.a. op 28 okt. 3 exx.,

op 4 nov. 4 exx. en op 5 nov. 3 exx., die met de troepen spreeuwen

meetrokken. Ook elders werden geregeld trekkende sperwers gezien.

Enkele malen werd een smelleken waargenomen en nu in de winter ziet

men in de polders ook nog smellekens jagen.

Kievit

Op 27 en 31 okt. en op 1 nov. waren er verplaatsingen van kieviten.

Op 25 nov. waren in de polders ten oosten van Haarlem enorme troepen

kieviten aanwezig, o.a. 3000 in één troep; dit is meer dan normaal.

Op 5 en 6 dec. met de vorstinval was er een enorme wegtrek van kie-

viten en goudplevieren, die de gehele dag aanhield. In Haarlem telde

één van ons op 5 dec. 5000 kieviten van uit huis en op 6 dec. nog

honderden. De heer ïïeds de Swart in Middelburg zag daar op 5 en 6 dec.

vele duizenden overtrekken in troepen van 30-60 exx.; dit ging de

hele dag door van 's morgens tot 's avonds. In hoofdzaak waren het

kieviten, maar er trokken ook goudplevieren mee en andere soorten.

T. Bloem en F. Bloem

Kopij voor De Fitis insturen vóór 15 nanrt 1979»


