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Voorlopig trekov erzicht herfst 1969

SPREEUW

De zichtbare trek van ,spreeuwen was de hele maand oktober

maar me tig of zwak. Pa's vanaf 6 nov. kwam de trek op'gang,
zowel f an de kust, als in het binnenland. .

VINK

De vinken, trokken cveral in een kleirl aantal, door. Vaak was

er op de 'vele' ochtenden met mist haast geen trék. Dagen, dat

er de hele dag vinken trokken, kwam niet voor. -Aan do kust

was er alleen op 2ö okt. in de eerste uren sterke trek. In

Bilth oven waren 6,9 en 27 okt. en 2 en 11 nov. de belang-

rijkste trekdagen van vinken,. Er werden maar weinig kepen

tussen de vinken gehcïord.

GRASPIEPER

Op 28 sept. v;rs er aan de kust een sterke' trek van, dez,ö

soort, daarna was er r egelma tig ma ti go trek tot half pltt.
„

Hun tri drong was ook niet st.erk. ïn Bilth cven,. vlcgpn ze in'

klein aantal Irngs. ' i . .
VELDLEEUWERIK

Deze kKamen erin d e kust p;as in do; twe,edó h£lft van okt. in,'
klein aantal Irngs, allee» op 6 nc?» was. ,eir sterkere trek.

Aan de Friese kust trokken al direkt bij het begin ven het

trekwaarnamen veldleeuwerikken. In Bilthoven passeerden ze

vanaf ~6 okt. regelmatig in kleine troepjes. Het aantal ring-

mussen en kneutjes die lr ngs de kust trokken, was verhou-

dingsgewijs vrij groot.
LIJSTERS

Er is wol regelmrtig trek geweest vrn enkele troepjes koper-
wieken,-mrrr massale drgtrek is er niet gezien. Wel was er

op veel "vondtai sterke no.chttrek te hor'en»
,

Vanaf eind' sept.kwamen er'al kramsvogels in het duin, die er

bleven' zwerven fouragerend op de duin'docrnbessen, tezamen

met troepen spreeuwen. Vanaf ongeveer. 20 okt.was er regelma-

tig trek van kramsvogels, me ar een dag met ma ssale trekj-S er

ook va'n deze soort nibt geweest.Er is haast geen trek vaji

kraaien gezien, evenmin els v an roofvogels; slechts een enkele

torenvalk pf sperwer
.Voor do waarnemers was het dit jaar een

weinig opwindend seizöen,omdat het. merendeel van de vogels

naar hun wintergebibd overgevlogen is.

G. Bloem.-Mr.rghdn"ht.

Het zeldzaam mooie nazomerweer in oktober is van grote in-

vloed geweest op het verloop van de vogeltrek. Door het uit-

blijven van lage-drukgebieden en het daardoor rustige weer

is er maar betrekkelijk weinig zichtbare trek geweest. De

vogels, die zich lieten stuwen, hadden maar weinig trekdrang
en daar er overvloedig voedsel was, zwierven deze al foura-

gerende zuidwaarts. De veelvuldig voorkomende uitgebreide
mistvelden waren voor veel vogels een belemmering. Boven

de grondnevels was wel trek te horen. Door de mist zijn op

zee veel vogels omgekomen door disoriëntatie en vermoeid-

heid. Van zeevissers vernamen we, dat ze veel vogels aan

boord kregen en dat ze ook menige vogel in zee zagen vallen.

Op de stranden vonden we dan ook aangespoelde spreeuwen.


