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Verslag over

De waarnemers startten vol goede
moed, want het zag ernaar uit, dat we

een goede trek zouden beleven. Er wa-

ren namelijk al vroeg de eerste kepen,

koperwieken, kramsvogels, sijsjes en

ook de ijsgorzen uit Lapland. Maar het

verliep anders.

De eerste vroegelingen verschenen on-

der invloed van een lichte koudeinval in

Scandinavië, omstreeks 25 september.
Verder bleef het het najaar zacht, som-

ber en nat. Gedurende de gehele waar-

nemingsperiodc handhaafde zich een

zuidelijke luchtstroming, die veroorzaakt

werd door een serie kort op elkaar vol-

gende depressies. De wind kwam ab-

normaal vaak uit de zuidoostelijke sec-

tor en kwam in verhouding maar wei-

nig uit de zuidwestelijke hoek. Volgens
de ervaring gaat zuidoosten wind vaak

gepaard met goede gestuwde trek en

uit dat oogpunt had men deze herfst

veel trek kunnen verwachten, maar een

grootse vogelverhuizing kregen wij niet

te zien. Over het geheel zijn overal de

aantallen passanten, die gezien werden,

ver onder normaal gebleven voor de

belangrijkste vogelsoorten.
Als men hiervoor een verklaring tracht

te geven, dan denkt men in de eerste

plaats aan de omstandigheid, dat er de-

ze herfst overal een overvloed aan voed-

sel was voor de vogels. De beuken,

elzen en andere bomen en ook de bes-

dragende heesters hadden een rijke
oogst. Er waren veel onkruidzaden en

door het warme, vochtige weer was er

Uit de gegevens van de diverse waar-

nemingsposten in het land hebben wij
evenals vorige jaren, ook voor de herfst

van 1960 een overzicht van het trekver-

loop over ons land samengesteld.
Op acht posten werd dagelijks waarge-

nomen in de eerste ochtenduren en wel

aan de kust te Bakkum en Bloemendaal,

te Kijkduin, Monster, Heemstede, Bilt-

hoven, Hengelo en Franeker of Tzum-

marum. Voorts werd op een zevental

andere plaatsen voornamelijk op de

weekeinden gepost. Met de D.J.N. in

Hamburg werd weer gegevens uitgewis-
seld.
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De herfsttrek van 1960
Door Th. Belterman,

Truus Bloem-Margadant

en F. Bloem
nog een menigte insekten. Zo vonden

dus de vinkachtigen zowel als de insek-

teneters onder de vogels overal nog

genoeg voedsel en het is waarschijnlijk
daardoor, dat de trek een ander verloop

heeft gehad dan gewoonlijk.
Een groot aantal vogels zal wat meer

boemelend langs de voedselrijke bossen

en andere plaatsen getrokken zijn. Ver-

scheidene waarnemingen wijzen daarop
en er zijn ook verscheidene aanduidin-

gen, dat de trekdrang van de vogels dit

jaar over het algemeen zwak was.

Daardoor zal er minder stuwing langs
de kusten zijn geweest, met als gevolg,
dat de trek over het geheel minder op-

vallend verlopen is.

Er zijn nog andere factoren, die de trek

ongunstig beïnvloed kunnen hebben. In

de eerste helft van de waarnemingspe-
riode was het in de ochtenduren vaak

nevelig en later regende het op wele

dagen. Het toch rustige herfstweer

werd tweemaal onderbroken door een

periode met uitgesproken slecht weer,

namelijk 11 tot en met 13 oktober en

31 oktober tot en met 3 november, toen

er een stormachtige wind stond, ge-

paard gaande met zware regenbuien.
Op die dagen was er van trek geen

sprake. Toen op 25 oktober een zwakke

rug van hoge druk ons land passeerde,

reageerden de vogels hierop prompt.

Dit werd de beste trekdag van deze

herfst en alle posten in het land zagen

op deze vrij zonnige dag een groot aan-

tal vogels in vele soorten.

Het is wel opmerkelijk, dat de beste

trekdag dit jaar zo laat in de tijd viel:

zelfs van de vinken was op die dag aan

de kust te Bloemendaal het aantal gro-

ter dan in de periode om 8 oktober,

waarin anders de top van de vinken

valt. Het is gebleken, dat de vinken-

topdag voor de verschillende plaatsen
niet samenvalt. Voor Kijkduin, Heem-

stede (binnenduinrand), Tzummarum,

Hengelo, Bilthoven, Castricum en Bloe-

mendaal aan Zee is die respectievelijk
3, 7, 9, 11, H, 22 en 25 oktober.

Terugtrek langs de kust, waarbij de vo-

gels in noordelijke richting vliegen in-

plaats van in zuidelijke, kwam veel voor.

In de eerste helft van de waarnemings-

periode waren de voornaamste dagen

met terugtrek 28 en 29 september, 8,

15 en 16 oktober met noordoosten- of

oostenwind. Zelfs in de tweede helft

van oktober trad het verschijnsel van

terugtrek nog veelvuldig op, vooral op

17, 19, 22, 23, 26 en 29 oktober. Op te

merken valt, dat op de goede trekdagen
25 en 28 oktober geen terugtrek gezien
werd. Op 16 oktober had ook Tzum-

marum, evenals Bloemendaal, een op-

vallende terugtrek en vooral op de

latere uren gingen haast alle vogels in

de verkeerde richting.

De eerst troepen vinken passeerden

langs de kust van 2 tot 7 oktober. Deze

waren vermoedelijk onder invloed van

de lichte koudeinval op 25 september uit

Scandinavië vertrokken, evenals de ke-

pen, die eind september reeds in troe-

pen op Terschelling aanwezig waren.

Kepen trekken ook ’s nachts en waren

daardoor al vroeger hier dan de vinken.

In Hengelo zette de vinkentrek iets eer-

der in en wel op 30 september, en 2, 3

en 4 oktober waren daar goede vinken-

trekdagen. In Kijkduin kwam men op

hogere aantallen dan te Bloemendaal,

wat normaal is, omdat daarbij de vogels

zijn, die langs het IJsselmecr zijn ge-

stuwd en ongeveer ter hoogte van Den

Haag bij de Noordzeekust komen.

Vooral op 14 oktober was dit verschil

duidelijk, doordat gedurende de vooraf-

gaande periode met harde wind die

stuwing om het IJsselmeer groter was.

We zien dit ook aan de waarnemingen

te Bilthoven, welke post toen zijn beste

vinkendag had. Noordholland was toen

geen ~achterland” voor de kustposten.
Na de regenachtige periode van 16 tot

21 oktober volgde op 22 oktober op

alle posten een goede trek, 25 oktober

was, zoals reeds gezegd, bijzonder goed
en op 28 oktober werd er ook behoorlijk

getrokken. De vogels waren dus wel
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laat en zelfs toen op 13 november de

weersomstandigheden gunstig waren,

passeerden op verscheidene plaatsen

nog flinke aantallen vinken.

Het is merkwaardig, dat er in Brabant

bijna geen vinken gezien zijn. Ook ver-

bleven zij daar niet onder de beukebo-

men, zoals dat het geval was in bijvoor-
beeld Hilversum, Bilthoven en in de

Haarlemmerhout en Groenendaal te

Heemstede.

De
spreeuwen lieten wel heel lang op

zich wachten dit jaar. De trek uit de

z.g. tussentrekgebieden (Noord-Duits-

land), die wij anders in de eerste

helft van oktober te zien krijgen,
bleef uit. Op 22 oktober begonnen de

spreeuwen pas in grote aantallen door

te trekken en de trek is langer doorge-

gaan. Zij stoorden zich niet aan onze

einddatum van 6 november, maar trok-

ken nog in vele troepen door tot en

met 22 november.

Er zijn over het algemeen weinig veld-

leeuweriken gezien. De grootste aantal-

len had Tzummarum met als topdagen
25 september met 1860 leeuweriken

in 102 troepen en 25 oktober met 660 in

54 troepen.

Er zijn verder op alle posten wel regel-

matig leeuweriken waargenomen, maar

daar deze vogels wat later op de dag
plegen te trekken, vallen de mecsten

buiten de waarnemingsuren, vandaar

ook de geringe aantallen. Er is deze

herfst weinig zeetrek van deze soort

gezien. Anders kwamen er vaak troep-
jes van boven zee landwaarts vliegen,

hetgeen wij nu alleen op 16 oktober za-

gen, terwijl op 23 en 25 oktober een

troep zeewaarts vloog.

Ook van andere soorten is trouwens

weinig zeetrek waargenomen, wat in

overeenstemming is met de eerder ver-

melde zwakke trekdrang.
Voor het eerst sinds enige jaren pas-

seerden er weer eens een aantal boom-

leeuweriken, die opvallen door hun ge-

zang tijdens het trekken. Het aantal

graspiepers is normaal te noemen. Het

was wel belangrijk kleiner dan vorig
jaar en nog kleiner dan het jaar daar-

voor, maar dat waren dan ook rijke
graspieperjaren. Bij het begin van onze

waarnemingsperiode is de trek van deze

soort al in volle gang. Volgens waar-

nemingen op de weerschepen zijn er

door de storm, die 20 september boven

de Noordzee opstak, veel graspiepers

verongelukt.

Ringmussen trokken er veel, meer dan

wij in enig ander jaar zagen. Veel troe-

pen zwierven langs de zeereep, evenals

groenlingen en kneutjes, en deden zich

te goed aan de zaden van de zeeraket.

De eerste sijsjes werden al vroeg ge-

hoord; op 25 september, maar sterke

doortrek bleef in deze herfst uit. Witte

kwikstaarten trokken regelmatig door

tot 10 oktober, daarna alleen op de

beste trekdagen nog enkele. Er waren

geen uitzonderlijke topdagen van deze

soort, behalve misschien 3 oktober, toen

er te Bloemendaal 33 in 17 troepjes
werd geteld.

Zanglijsters zijn tot 15 oktober doorge-
trokken. Geregeld trokken er ook me-

rels in klein aantal tot 13 november. De

eerste koperwieken waren er al vroeg:

26 september op verschillende plaatsen.
Hun aantal in het hele land nam al

gauw flink toe door trek 's avonds als

overdag. Vooral in de week van 10 tot

16 oktober, juist met dat buiige weer,

werd er veel dagtrek van koperwieken
gezien. Op 15 en 16 oktober bleek er

over het gehele land dagtrek van deze

soort te zijn. Kramsvogels trokken van-

af 12 oktober geregeld door, vooral in

de kuststreken. Op 30 oktober was er

de hele dag trek van deze tjakkers door

het duin, terwijl Tzummarum die dag
een interessante trek had. Er kwamen

daar toen veel troepen kramsvogels, ko-

perwieken, merels, spreeuwen en ook

troepjes leeuweriken uit zee, vliegend
in zuidoostelijke richting loodrecht op

de kust. Een gedeelte van deze vogels
streek neer in de kwelder. Op Terschel-

ling was er 30 en 31 oktober ook veel

trek van kramsvogels en koperwieken

en de vuurtoren Brandaris aldaar
rap-

porteerde toen veel nachttrek. Duizen-

den vogels cirkelden om het licht van

de toren.

De eerste bonte kraai was er op 9 ok-

tober en vanaf 15 oktober zagen we ze

op de kustposten regelmatig in flink

aantal doortrekken. In het binnenland

is deze soort niet waargenomen. Op 22
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oktober vond de eerste flinke doortrek

van roeken plaats. Van deze soort wa-

ren er iets méér dan vorige jaren. Zon-

dag 16 oktober was de enige dag met

sterke trek van kauwen. Toen telden

de waarnemers te Bakkum er 1600 en

die te Bloemendaal aan Zee 1130. Ver-

der werden er maar kleine aantallen ge-

zien, zodat het totaal beneden normaal

bleef.

DE WAARNEMINGSPOSTEN

Posten, waar dagelijks waargenomen

werd:

Kust bij Bakkum (11 sept.—6 nov.):

Vogelwerkgroep Castricum.

Bloemendaal aan Zee (25 sept.—6 nov.

en 12/13 nov.): Vogelwerkgroep Haar-

lem.

Heemstede: F. Koning.

Kijkduin: M. Lok en F. van Olphen.
Monster: G. Middelman.

Bilthoven: Dr. ]. de Lange.
Franeker en Tzummarum: W. Visser.

Hengelo (O.): W. de Boer en S. Wouda.
Enkele dagen per week werd gepost te:

Wassenaar: H. Hornstra en leerlingen.
Heerlen: Sonja Stroom.

Weckcindposten:

Noordwijkerhout: J. C. v. d. Voort.

Renesse (Schouwen): J. P. Gelynse en

P. Duson.

Oldeholtpade (Fr.): G. Lantinga.

Papendrecht: J. v. d. Esch.

Krimpen a/d IJsel: P. Duiven.

Aan de Hollandse kust zijn maar enkele

kool- en pimpelmezen langs getrokken,
maar te Renesse nam men op 2 oktober

vrij sterke mezentrek waar. Heerlen had

op 3 en 6 oktober resp. 50 en 40 me-

zen, terwijl Papendrecht er op 15 okto-

ber 168 in 21 troepjes zag. Verder na-

men de posten Oldeholtpade (Fr.) en

Tzummarum op 16 oktober kleine aan-

tallen trekkende mezen waar. Van een

invasie van mezen was echter dit jaar

geen sprake, evenmin als van andere

soorten. Eigenlijk was dit ook wel te

verwachten, gezien de overvloed aan

voedsel, die er overal was. Houtduiven

trokken er weinig. Kijkduin zag er nog-
al wat, op 14 oktober zelfs 430 in 41

troepen.
Tot 9 oktober trokken er af en toe nog

enkele late boerenzwaluwen door, daar-

na waarnemingen op 16 oktober en zelfs

op 28 oktober passeerden er te Tzum-

marum nog twee zeer late exemplaren.
Gierzwaluwen vertoonden zich ook nog

laat; verscheidene exemplaren passeer-

den op 9 oktober en verder nog een zeer

late op 28 oktober te Bloemendaal aan

Zee.

Over het algemeen was er langs de

kust weinig kievitentrek, behalve op 6

november, toen er te Bakkum 2900 pas-

seerden. In het noorden van het land,

te Franeker enTzummarum, passeerden
wel geregeld kieviten met als topdagen
9 oktober met 830 exemplaren en 28 ok-

tober met 850 vogels. Verder kwam ook

elders in het land wel geregeld kieviten-

trek voor. Bilthoven zag op 4 oktober

een opvallende trek van deze soort, in

twee uur 260 in 6 groepen, richting
W.Z.W. Renesse had op alle waarne-

mingsdagen (zondagen) kievitentrek,

het sterkst op 30 oktober met 216 in 13

troepen. Waarnemers bij Hamburg be-

leefden op 9 oktober een verrassende

doortrek van kieviten: zij zagen niet

minder dan 4400 van deze vogels over

de Elbe trekken.

Wat wij aan roofvogels te zien kregen,
was normaal: af en toe sperwers en

smellekens. enkele buizerden en ruig-

pootbuizerden. Jagers waren er zeer

veel la#gs de kust, vooral in september,

maar ook in oktober werden ze nog ge-

zien. De geweldige Jan van Genten He-

ten zich ook weer bewonderenbegin ok-

tober, maar er waren er minder dan in

de voorafgaande jaren.
Het is opmerkelijk, dat er dit jaar zo

vroeg ganzen en zwanen kwamen op-

dagen, zelfs in het westen van het land.

Van 1 oktober af werd er aan de

Noordzeekust af en toe een troepje

ganzen trekkend gezien en de waarne-

mer te Bilthoven zag op niet minder

dan elf dagen, verdeelde over de hele

waarnemingsperiode, ganzentrek. Op
16 oktober werd al een troep van 13

zwanen bij de kust gezien en op 6 no-

vember zijn er verscheidene troepen

zwanen waargenomen die, komende uit

het oosten, recht over zee naar het wes-

ten vlogen. Vermoedelijk waren dit

kleine zwanen, die we gewoonlijk pas

bij invallende vorst de Noordzee over

zien trekken. In het infiltratiegebied
van de duinen te Wassenaar zijn op 5

november twee families kleine zwanen

aangekomen, twee ouderparen met res-

pectievelijk vier en zes jongen, die er

lange tijd zijn gebleven.


