
218

Overzicht van enkele opvallende vogelsoorten

Op 4 september werd plotseling een sterke trek

van zwarte mezen waargenomen, troepen van

honderden ex. verschenen op Vlieland en Ter-

schelling en ook op andere plaatsen was deze

soort tot in de eerste week van oktober een zeer

opvallende doortrekker. Eerste ex. werden op de

volgende plaatsen gezien Groenekan (4/9), Lei-

den (4/9), Den Haag (5/9), Schouwen (12/9),
Walcheren (14/9), Oostburg, Z.V1.. (9/9), Mid-

delbands (16/9), Amsterdam (13/9), Aalsmeer

(7/9), Hilversum (12/9), Woerden (5/9). Vrij-
wel tegelijkertijd werd ook een sterke trek van

goudhaantjes geconstateerd. Midden september
begonnen ook de vrij aanzienlijke verplaatsin-

gen van de pimpelmees op te vallen en kort

daarop volgden de kool-, staart- en matkop-
mezen. Eind september begin oktober was de

mezentrek vrijwel voorbij. De zwarte mezen

waren toen alweer geheel verdwenen (3/10 kon-

den
nog

oververmoeide zwarte mezen met de

hand gepakt worden op de zuidpier bij „De

Beer"), terwijl pimpel- en koolmezen op vele

plaatsen waar zij gewoorüijk niet overkomen

bleven hangen, waardoor het de indruk gaf, dat

deze laatste soorten nog steeds trokken. De af-

standen door de laatstgenoemde soorten afge-
legd zullen echter over het algemeen korter zijn

geweest dan die van de zwarte mezen. Uit het

ringonderzoek bleek, dat trekkende kool- en

pimpelmezen zich lang op diverse plaatsen op-
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De zanglijstertrek was vooral begin oktober zeer

sterk terwijl ook de roodborstentrek opvallend
was en lang duurde. De zanglijsters hadden in

onze omgeving ook een bijzonder goed broed-

seizoen en dit kwam dan ook nog eens extra

goed tot uiting bij de wegtrek.
Een korte, maar hevige gaaientrek vanaf 25-9

tot de eerste helft van oktober was op vele plaat-
sen duidelijk waarneembaar (Friesland, Groene-
kan, zuidelijke- en zuidwestelijke IJsselmeerkust,
Den Helder, Apeldoorn, Haarlem, Wageningen,
Franeker, Kijkduin, Wassenaar, Den Haag,
De Beer). Op vele plaatsen werden soms aan-

tallen van meer dan 100 stuks, vaak hoog, over-

vliegend gewoonlijk richting zuidwest of west

waargenomen. Na begin oktober was dit abrupt
afgelopen en was het aantal Vlaamse gaaien, be-

halve
op sommige plaatsen aan de duinkust, niet

groter dan gewoonlijk.
In oktober (het begon al eind september) werden

in ons land abnormaal veel sijzen gezien, getuige
ook de record-vangsten van deze soort op onze

vinkenbanen. Van september af werden af en

toe ook kleine barmsijzen gevangen, w.o. dit-

maal slechts zelden een grote barmsijs. Begin

november werd het aantal grote barmsijzen
plotseling groter. Eind oktober begin november

werden ook de fratertjes en ijsgorzen in klein

aantal op doortrek gevangen en geringd op de

vinkebanen.

In O.-Flevolandvertoonden zich begin september
al de eerste grote troepen ganzen, terwijl de

grauwe [ranjepoten er op sommige dagen in

niet onaanzienlijk aantal werden gezien in plasjes
langs de Knardijk.
In de eerste week van oktober verschenen in de

zuidwesthoek van het Ijsselmeer de eerste kleine

zwanen. De bonte kraaien kwamen laat en pas

midden oktober werden de eerste aantallen waar-

genomen.

De kramsvogel- en koperwiektrek was, hoewel

opvallend, niet groots of massaal. De 23e en in

mindere mate ook de 24e oktober maken hierop
een uitzondering, toen er langs de duinenrij in

Zuidholland op diverse plaatsen een enorme

kramsvogeltrek werd
waargenomen. De grote

aantallen zanglijsters
„ ,

hadden, mede door de

enorme droogte, bij gebrek aan ander voedsel de

meeste voor hen eetbare bessen reeds opgegeten.
Enkele late zangvogeldata: kleine karakiet (Eem-

mond 11/10); gekraagde roodstaart (21/10 Rot-

tummerplaat_25/10 Oostvoorne, 28/10 Texel):

zwartkopr, (Texel 20/10, Rottumerplaat 21/10,

Oost-Souburg 3/11, Hilversum 1/11, Amsterdam

14/11) en bonte vliegenvanger (3/10), De Beer.

Eind oktober verschenen plotseling weer overal

pestvogels (22/10 Beverwijk, 30/10 Workum;

31/10, Emmen, Hengelo: 1/11 Hilversum, Meppel.
Krommenie, Paterswolde, Muiderberg;2/11 Apel-
doorn, Den Helder, Oost-Souburg Z.; 3/11 Har-

lingen, Bakkum,Groningen,Leek: 4/11 Den Haag,
Bilthoven; 5/11 Haarlem, Castricum; 6/11 Hou-

tigehage, Zuidhorn; 7/11 Leerdam, Wapenveld;
Ede: 8/11 Bedumervaart, Beaxum L.: 9/11
Scheemda; 10/11 Delfzijl en 12/11 Tiel, Oegst-

geest). Overal, met uitzondering van Paters-

wolde, waar een troep van 26 stuks werd gezien,
werden slechts kleine troepjes gezien van enkele

tot 15 exemplaren groot. J. Taapken

Stand van de ooievaar in 1959

Men vestigt er mijn aandacht op, dat de eerste

ooievaar dit jaar niet in april, doch reeds in maart

is aangekomen. Inderdaad is de ooievaar van

Oudewater, overigens als enige, reeds in maart

gearriveerd. H. L. SCHUILENBURG

Eierrovende kokmeeuwen

In verband met het naschrift van Ko Zweeres bij
mijn artikel „De kokmeeuwen: werkelijk een ge-

vaar" in het vorige nummer van deze jaargang,
wil ik nog het volgende opmerken: de door mij

geconstateerde roof van visdieveneieren en

-jongen door kokmeeuwen geschiedde nooit kort

nadat ik in de schuiltent was gegaan. Alle roof,

die ik gezien heb, geschiedde minstens een half

uur na aankomst in de tent, wanneer de rust in

de kolonie allang was terug gekeerd. Gewoonlijk
zaten de visdieven binnen vijf minuten na mijn
aankomst in de tent allemaal weer rustig te broe-

den. Door het broedterrein lopende mensen zul-

len echter wel langdurig alarm veroorzaken en

kokmeeuwen krijgen dan zeker de kans niet-

bebroede eieren en onbewaakte jongen te roven.

Daar de door mij geconstateerde roof dus steeds

in rustige, d.w.z. niet-gealarmeerde kolonies op-

trad, lijken mijn cijfers mij niet geflatteerd.

Overigens heb ik ze met de nodige reserve ge-

ïnterpreteerd. Het laatste woord over het kok-

meeuwenvraagstuk is zeker nog niet geschreven,
maar ik wilde met mijn artikel alleen betogen, dat

onze vogelwereld beslist bedreigd wordt door de

kokmeeuwen.

P. M. SCHENK,

biol. drs.

hielden, ofschoon het de indruk gaf dat er een

geregelde doorstroming van nieuwe vogels was.

Eind augustus en in september werden op diverse

plaatsen enkele doortrekkende ortolanen gezien

en gevangen op vinkebanen ten behoeve van het

ringonderzoek.
De vinkentrek, die ongeveer op 28-9 inzette was

weinig opvallend en nergens werden grote aan-

tallen waargenomen. Ook de keep werd in ma-

tige aantallen waargenomen. Opvallend was,

dat de keep vaker gescheiden, dan gemengd met

de vink doortrok. Het prachtige weer en de wind

doen vermoeden, dat er behalve veel zeer hoge
trek ook veel doortrek ten noorden van ons land

is geweest, terwijl de beuken geen zaden droegen,
zodat de vinkachtigen geen reden hadden hier

lang te blijven hangen.


