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Voorlopig verslag Herfsttrek 1976

28 oktober 1976»

Dit voorlopig verslag heeft betrekking op de waarnemingen t/n 28 oktobor.

Er wordt alle weekeinden gepost vanaf zonsopgang tot ongeveer 10 uur, half

elf. Op de weekse dagen is er ook vaak door enige mensen geteld, zij het,

Deze herfst heeft de Vogelwerkgroep Haarlem weer trek waargenomen op de

post aande Boulevard bij Bloemendaal aan Zee, voor het 25ste jaar.

Begonnen werd op zaterdag 25 september en men gaat door tot zondag 7 nov.
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dat er dan wel wat later begonnen is.

Onze waarnemingen zijn vergeleken net die van vinkenbaan "Cornelis van Lennep"

in de Kennenerduinen. De heer de Lange in Bilthoven heeft weinig trek kunnen

waarnemen, omdat het vaek 's norgens nistig TAS.

Op onze post aan zee was er dit jaar grote belangstelling. Veel wanrneners

kwaden assisteren en ze troffen het dan ook, want juist op de weekeinden was

er vaak sterke trek te zien. Op 16 okt. kwanen ook enige leden van de vogel-

werkgroep Woerden kijken en ze hebben genoten van de in grote aantallen langs-

trekkende vogels. 1

We zijn ook in bontact gekomen net de vogelwerkgroep te Winterswijk, waar de

heer H-»Wessels te Aalten een trekonderzoek heeft opgezet, voornanelijk be-

treffende de kraanvogel en roofvogels. Hij heeft waarnemers in Drente, Twente,

Achterhoek en Zuid-Linburg. Ook wordt de trek van de andere soorten geteld.

Daarover zullen we een gezamenlijk verslag samenstellen.

Het weer. Het weer in deze herfst had een rustig en stabiel karakter, de

temperatuur was hoog. De wind woei overwegend uit Z. 0. -kwadrant en was zwak

tot matig. Alleen op 15 okt. wakkerde de ZZO-wind voor korte tijd aan tot

windkracht 8 B.

De tenperatuur van het zeewater was hoog, 16° C en eind okt. was het nog

slechts gezakt tot 13° • De nininun nachttenpemturen hieven daardoor ook

hoog, on de 10° C, behalve op 17 okt., toen het kwik tot enkele graden bo-

ven het vriespunt daalde. Maandag 18 okt. was dan ook een koude dag, naar

daarna liepen de tenperaturen weer op.

De weersiüuatie van deze herfst werkte een optinaal gestuwde trek in de hand

en we hebben dan ook veel trek gezien, haast ouderwets. Het viel echter wel

op dat de troepen veelal klein waren.

Goede trekdagen waren: de zondagen 26 sept., 3 en 10 okt., na. 11 en di. 12

okt., weekeind 16 en 17 okt, 21 okt, weekeind 23 en 24 okt. en na.25 en di.

26 okt. Uitgesproken de beste trekdag was wel zaterdag 23 oktober net veel

spreeuwen, vinken
;

leeuweriken, ringnussen, kieviten, roeken. Echte terug-

trek hebben we niet gehad. Er was op bepaalde dagen ook zeetrek in westelijke

richtingen.

Wat ons deze herfst verraste, waren de grote aantallen voorbijtrekkende

roeken. Op 17 en 19 okt. was het al aarzelend ingezet., op 22 okt. zagen we

van 9 tot 10 uur 9 troepjes doortrekken en die trek ging door tot ver in de
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namiddag». Op 23 okt. telden we in 2i uur 1550 roeken, terwijl verder de trek

de gehele dag voortging. Ook van andere plaatsen kwamen berichten van sterke

roekentrek, o.a, over de afsluitdijk; op 22 okt. Flevopolder langs Oostvaar-

dersdiep 1556 exx. geteld (trekkend Zt') en ook in de Achterhoek een roeken-

trek van die sterkte. Er vlogen sons wel kauwen nee'; naar toch niet in groot

aantal. Vanwaar de plotselinge grote aantallen roeken? Dat kunnen wij nog

niet verklaren.

Spreeuwen. Vermeldenswaard is, dat er reeds eind juni/ "begin juli gedurende

een paar dagen een flinke doortrek van spreeuwen werd waargenomen in de

Amsterdamse Waterleidingduinen. Een dergelijke trek hadden we nooit eerder

geconstateerd; mogelijk houdt dit verhand met voedselschaarste door de grote

droogte van deze zomer.

Verder was er al dadelijk bij het begin van onze trekwaarnemingen. op 25 sept,

al trek van spreeuwen, en de gehele maand oktober trokken ze op de gunstige

trekdagen langs in wisselend aantal. Op de weekeinddagen 5» 9 en 10 okt.

*

telden we resp. al 2700, 6300 en 8750 spreeuwen. Op 21 en 22 okt resp* 5000

spr. in 1 1/2 uur en 4100 spr. in 1 uur, op zaterdag 23 okt. 10500 in 2i

uur. Dagen net zeetrek waren 9j 10, 16, 24 en 26 okt.

Do enorme troepen spreeuwen die andere jaren in oktober in de duinen zwerven,

waren er dit jaar niet.

Vink. Eind september was er al wat trek van vinken. Op zondag 3 okt. 20

troepjes en op de weekeinddagen $ en 10 okt. telden we resp. 1260 en 2150

vinken. Op 11 okt. duurde de trek van vinken tot laat in de ochtend. In de

week van 10 en 17 okt., was er elke norgen trek van vinken. Op het weekeind
T

van 16 en 17 okt. was er sterke trek 5 daarna volgde een periode van zwakke

trek. Op zaterdag 23 okt. passeerde een nieuwe trekgolf; we telden. 34oo

vinken. Na die dag namen de aantallen af en na 27 okt. TOS het te dampig VOJT

vinkentrek^

Het aantal kepen tussen de vinken was klein*
é

De oogst van de beukenoten aan de kust was natigf.er waren veel loze .doppen.

Er foerageerden enkele troepen vinken op de. beukenootjes, steeds voor korte

tijd.

Op 16 oktober zagen we een troepje van 12 vinken zee over gaan in westelijke

richtingo

Veldleeuwerik. De trek van veldleeuweriken langs de kust was sterker dan nor-

maal en neer gestuwd. Gewoonlijk zien we aan de kust de veldleeuweriken
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(neest later op de ochtend) schuin uit noordwestelijke richting uit zee konen

en landinwaarts vliegen, naar nu vlogen de neesten evenwijdig langs de kust.

De genoteerde aantallen waren: 11 okt. 240 in 1 1/2 uur/.l7'dokt. 540 in

2 1/2 uur, 23 okt. 300 in 2 uur, 25 okt. 180 in 1 uur, op 26 okt. in

2 1/4 uur, terwijl er op de overige dagen ook steeds leeuweriken trokken.

Ook over de polders ten oosten van Haarlem is sterke trek van veldleeuweriken

geconstateerd. Trek van leeuweriken zeewaarts is gezien op 3, 16 en 28 okt.

Graspieper Eind september was de trek van graspiepers al in voilé gang.

Topdagen deze herfst waren 3 en 9 okt. net resp. 1950 en 1000 getelde ex.

Daarna werden de aantallen kleiner. Een late uitschieter op 26 okt. net

110 exx. in 2 uur. We kunnen zeggen, dat de trek van graspiepers nomaal

verlopen is.

Lijsters» Tot op heden is de trek van koperwieken en kransvogels uitgelie-

ven. In het duin en op de velden foerageert naar een enkel troepje. Er is

ook nog naar op een enkele avond wat nachttrek van koperwieken gehoord» De

heer de Lange in Bilthoven zag op 12 okt. koperwieken op de sportvelden,

die spoedig weer doortrokken.

Het aantal zanglijsters is wel opvallend groot deze herfst, Vanaf 11 okt-.

trokken er elke dag zanglijsters tot eind van de naand. Aanvankelijk soli-

tair of in kleine troepjes, naar eind okt. ook grotere troepen. Op 24 okt,

telden>we neer dan 170 lijsters, "bijna alle zanglijsters.

Merels trokken in klein aantal. Eind van de naand oktober sterkere nerel-

trek, ook nachttrek.

De bonte kraaien, waren dit jaar laat. Pas op 14 okt. werd de eerste gezien

en het bleef eigenlijk tot het eind van oktober beperkt, tot enkele. Er ver-

blijven er ook nog maar weinig in de duinen. De trek van kauwen is ook nog

niet sterk geweest. Er vlogen wat troepen met de roeken mee, maar over het

geheel waren de aantallen klein. Merkwaardig was de vroege en regelmatig

voortdurende dootrek ,van kieviten. Op 26 en 30 sept. telden we de. kust

reeds resp. 230 en 182 kieviten,'én op 9 H okt. neer dan 1000, waarvan

er ook zee over gingen; op 12, 17 en 18 okt. enkele honderden, daarna enkele

tientallen op goede trekdagen, We vermoeden dat deze vroege, grotere dan

normale, wegtrek zonder koude-inval verband houdt net de grote droogte van

de afgelopen zomer; het dierenleven in de boden zal zich misschien nog niet

in voldoende mate hersteld hebben. De vroege doortrek van spreeuwen en de
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sterke, regelmatige doortrek van leeuweriken zou daar ook op kunnen duiden.

De trek van kneu, groenling en ringnus is normaal, die van witte kwikstaart

en rietgors, die altijd naar kleine aantallen betreft, was goed. Mezen en

goudhaantjes hebben we bijna niet gezien. Op 25 okt. trokken er grote troe-

pen houtduiven over het middenduin. Vaak zagen we watersnippen langs de post

trekken, op zondag 26 sept. zelfs 41 exx.in 8 troepjes.

De laatste boerenzwaluw werd gezien op 23 okt.

De trek van roofvogels langs de kust was tot dusver nog naar ninien. We zagen

enkele torenvalken, waarvan er op 25 en 26 okt. elk één naar het westen recht

over zee ging; verder zagen we een snelleken en een visarend»

Enige nalen passeerde een troep grauwe ganzen en op 9 en 10 okt. een troep

rotganzen.

Op zee zagen we regelnatig trek van grote sterns tot 16 okt. Ook enkele

dwergsterns en nogal wat dwergneeuwen. Er werden veel kleine .jagers gezien

en enkele grote ,ja,gers en ook enkele nalen enige Jan van Genten. Op 16 en

17 okt. vloog een flaningo over, die prachtig in het zonlicht te zien was.

F.Bloem
Veldlaan 8, Aerdenhout.


