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Waar vind ik die vogels? Door A.K.J. Mulder

Onze duinenkust is het meest geschikte

gebied om iets van de zuidwestwaarts

gerichte trek waar te nemen. De kleine

zangers b.v. trekken niet graag over

water en zo ontstaat langs onze kust een

stuwing, een opeenhoping van vogels
naar het Zuiden.

Ga eens op een vroege morgen bij het

aanbreken van de dag op de buitenste

duinenrij staan, zodat U het gezicht
hebt op het strand en het binnenduin.

Zodra het wat lichter wordt, hoort U al

vanuit de verte de lokroep van de vin-

ken. Ze vliegen altijd in losse groepen

en let eens op of er kepen tussen zit-

ten. Hun lokroep lijkt wat op ~kep”,
maar vooral de witte stuit is opvallend.

De spreeuwen beginnen nu ook door te

komen ofschoon de massale spreeuwen-

trek meestal pas eind oktober begin no-

vember plaats vindt. Ik voor mij vind

de spreeuwentrek nog altijd het meest

fascinerende. Eerst is er niets, dan

komt er een klein donker wolkje en op-

eens suizen duizenden spreeuwen in een

breed front van wel honderden meters

over je hoofd.

Wat later op de dag tot in de middag
trekken de leeuweriken. Op goede
trekdagen zien we ook groepjes mezen,

graspiepers, kwikstaarten en soms ook

fraters, sijsjes en barmsijsjes, roeken,

kauwtjes, vlaamse gaaien etc.

Ook boven zee valt trek waar te nemen,

vooral van zwarte zeeëenden, soms ook

Jan van Genten.

Andere eendensoorten vinden we op de

rivieren en binnenwateren en b.v. langs
de Knardijk, die U via Harderwijk kunt

bereiken.

De grauwe ganzen zijn al vanaf begin
september ons land binnen getrokken en

nu komen ook de brand-, kol- en riet-

ganzen en mocht U de Waddeneilanden

nog bezoeken, dan heeft U kans op

rotganzen, ’s Nachts trekken nu in mas-

sa de lijsterachtigen uit het Noorden

door, kramsvogels en koperwieken voor-

namelijk en wat zeldzamer de beflijster.
Vooral de kramsvogels blijven in onze

duinen lang rondhangen en doen zich te

goed aan de duindoornbessen.

Let op bonte strandlopers met

kleurringen!

De Ornithologische Club van Uppsala,

Zweden is van plan nadere gegevens te

verzamelen over de trek van de bonte

strandloper Calidris alpina (L.). Van

juli tot midden september 1961 worden

alle bonte strandlopers, die op het ring-
station Ledskar, noordelijk Uppland
60°30' N; 17°45' E.) geringd met een

aluminium ring aan de ene poot en een

gekleurde ring aan de andere poot. De

jonge en de volwassen vogels zullen de

ringen verschillend worden aangelegd
en het is daarom van belang behalve de

kleur van de ring ook te noteren aan

welke poot zich de gekleurde ring be-

vindt (kleurencombinaties worden niet

gebruikt).
Het doel is om door middel van het ge-

bruik van gekleurde ringen een beter in-

zicht te verkrijgen van de trek van de

bonte strandloper.
Binoculaire waarnemingen op verschil-

lende plaatsen in Europa, waar bonte

strandlopers verwacht kunnen worden,

maken dit mogelijk.
Daarom zal de Ornithologische Club

van Uppsala het zeer op prijs stellen,

indien iedereen die hiertoe in de gele-
genheid is op de daarvoor geschikte
plaatsen, speciale aandacht zal schen-

ken aan bontestrandlopers met gekleur-
de ringen.
Alle inlichtingen over plaats van waar-

neming, datum en tijd, aantal aanwezige
geringde en ongeringde bonte strandlo-

pers, duur van aanwezigheid enz. zul-

len gaarne worden ontvangen.
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De grote terugtocht is al op zijn hoogte-
punt. Uit Rusland en Scandinavië, van

de toendra’s, maar ook uit de dichte

naaldbossen trekken millioenen vogels
zuidwaarts. De steltlopers, zoals bonte

strandlopers, kanoetstrandlopers, rosse

grutto’s, zilver- en goudpluvieren en de

ruitersoorten zijn al vanaf begin augus-

tus onderweg.

Nu, half oktober, is het hoogtepunt van

de trek van vinken, spreeuwen, kepen,

graspiepers, leeuweriken en bonte

kraaien.


