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Sterke vlaamse gaaientrek in ons land

29/ en 30/9 werd de eerste trek r. ZW. en

Z. te Hilversum waargenomen (Nuijen).

Door de Vogelwerkgroepen „Haarlem” en

„Utrecht” worden nu geregeld dóórtrek-

kende gaaien genoteerd, waarvan het

grootste deel richting ZW., W. en Z.

vloog, soms ook richting N.l (med. Bloem).

1/10 was er een sterke trek o.a. te Mij-

drecht, Aalsmeer, Kaagdorp, Warmond en

Beiden, vnl. richting W. of ZW. (Taap-

ken).

2/10 werd een sterke trek bij Haarlem

waargenomen (Vogelwerkgroep „Haar-

lem”); eveneens bij Velzen r. Z. (Slijper):

in 1 uur trokken er 750 ex. over Voorne,

richting Z. (van Bulk) en G. Bosch merk-

te op 2/10 trek van gaaien in Friesland,

„toen deze al enige dagen bezig was”.

Merkwaardig is de enorme trek aan de

Ecmmond. Op die dag werden daar totaal

780
ex. vliegend r. O. waargenomen

(Nuijen), 25 ex. werden op 80 m. hoogte

bij Den Oever (Wieringen) vliegend r.

NW. waargenomen! (Belterman).

5/10 was er sterke gaaientrek uit O. rich-

ting bij Den Helder, de meeste streken neer,

enkele trokken in Z. richting verder

(Schoorl).
7/10 opvallende trek hoog over Leiden

(Taapken).
8/10 sterke trek o.a. te Leimuiden, Rijpwc-

tering en Vreeland r. WZW. en ZW.

hoog over (Taapken).
9/10 voortdurende trek uit W. naar het O.

Eemnes-buiten en Eempolders (Dijkstra,
Slijper, Taapken).
12/10 5 ex. overvliegend r. ZW. Ooster-

zijderveld Zaandam (Koolman).
0°k na die tijd was tot in de derde week

van October enige doortrek van vlaamse

gaaien.

Aan de kust (Bloem), op de ZW. Veluwe

(Albers, van Schuppen) en in het Gooi

(Nuijen, Slijper, Taapken) bevinden zich

nog
steeds opvallend meer gaaien dan ge-

woonlijk op eind Oktober.

Ook vanuit Denemarken en Duitsland

(Mecklenburg en Holstein) kwamen be-

richten binnen van sterke gaaientrek. We

hebben hier dus te maken met grote toe-

voer van oostelijke vogels.

Op Schouwen-Duiveland wordt het fruit

koortsachtig binnengehaald daar grote

scharen vlaamse gaaien en kramsvogels

belangrijke schade veroorzaken door het

fruit aan te pikken. Permanent wordt er

wacht gehouden, terwijl het nog niet aan-

gepikte fruit binnen wordt gehaald. Men

is van plan het volgende seizoen vergun-

ning aan te vragen voor het schieten van

kramsvogels, daar deze vogels in zulke

grote vluchten aanzienlijke schade toebren-

Op 27/9 werd te Haarlem O. de eerste

trek van 25 vlaamse gaaien r. WZW.

waargenomen (Akkerman).

28/9 vlogen 3 ex. r. WNW. hoog over Mij-

drecht (Taapken).
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gen. Dergelijke grote vluchten kramsvogels,

zoals die op het ogenblik voorkomen, zul-

len vermoedelijk echter voorlopig niet direct

weer voorkomen. Behalve de zeer sterke

trek van kramsvogels, die van 15/10 tot ±

19/10 ons land binnenkwamen, valt het

ook op, dat er dit najaar vrij veel trek van

houtduiven is waar te nemen.

De vlaamse gaaientrek is ongetwijfeld van

eind September tot in de eerste week van

Oktober het sterkst geweest. De trekrich-

tingen waren voornamelijk W., ZW. en

Z., soms ook N. en O., in troepen, waar-

van enkele van soms meer dan 100 ex.!

Alle voorlopig binnengekomen waarnemin-

gen komen zowel wat betreft data als rich-

ting veel overeen met het verslag over de

gaaien-invasie (najaar 1941) van het Vo-

gelwaarnemingscentrum van de N.J.N.

door Hans Veldkamp.

Ook in 1947 had een gaaieninvasie plaats.

In 1951 volgde hier weer een op,
die ook

veel gelijkenis met die van dit jaar en 1941

vertoonde! De trek werd vooral op heldere

ochtenden gezien, ook 's middags tot vrij

laat werd trek waargenomen. Hoog over de

polders vliegend werden toch zoveel moge-

lijk de bomenrijen en bosjes gevolgd.

Merkwaardig is dat ook in 1941 bij de

Eemmond een sterke trek richting O. werd

waargenomen!

De gaaien zijn vermoedclijk zeer gevoelig

voor verandering van lichtintensiteit, wind,

temperatuur e.d.

Op 2/10 werden 2 km. uit de kust voor Val-

keveen op het IJsselmeer 3 vlaamse gaaien

aan boord van een botter en 1 ex. rond-

vliegend waargenomen. De vogels waren

kennelijk vermoeid en hielden daardoor de

bek open. Interessant zijn ook de vondsten

van aangespoelde dode vlaamse gaaien aan

het strand bij Haarlem (med. Vogelwerk-

groep ..Haarlem”). Dat doet vermoeden,

dat een deel van de trekkende gaaien de

Noordzee is ingetrokken.
Alle gegevens en trekwaarnemingen met

opgave van aantal, tijd. plaats en gedrag
worden graag ontvangen. J. Taapken


