
Telling trekvogels 2 november 1969 Gooimeerdijk - VWG ’t Gooi

, De treksiturtie o.a, door Tinbergen ( 1548 ) beschreven is in het IJssel-

meergebied door de aanleg v n de Flevopolders demi'te veranderd, dct het toch zinvol is

er aantekening-van te maken,

• De situatie, zoels die was voor de aanleg van Zuidelijk - Flevoland, is be-

schreven door Wim Schipper ( 1S66 ).

Enige waarnemingen bij verschillende weersomstandighèden v«n mijzelf zijn

in onderstasnd verslagje verwerkt.

Op 2 november 1969 is door oen 10
-

tal waarnemers op 4 verschillende

plaptsen langs de Gooimeordijk de trok bekeken.

Er heerste een krachtige zuidwestenwind, zwaar bewolkt.

Er is gepost van 7,30 tot 9.30 ( zonsopgang 7.30 ) en alle vogels die

voorbijvlogen zijn genoteerd,
Alleen van kramsvogel en spreeuw waren de aantallen hoog genoeg om nader

uit te. werken.

Zicht» 2 - 3 km.

De aantallen zijn per tien minuten in do volgende tabel geplaatst:

Ta.b.lL» Aantallen waargenomen kramsvogels en spreeuwen naar het westen vliegend
( c.q, richting Muiderberg ) op 2-11-70

0 - Oostolijk vliegend

Z - Zuidelij-k vliegend

Tellers» pp>1 7 Hr. Bos en F. Rijnja
" 10 J. ( alleen dijk on polder zijn geteld! ).
M 11 Fam. Blonet

" 13 Hr. v-. Dijk.

Enkele van deze gegevens zijn grafisch uitgezet in figuur 1-4,

Doel: Enig inzicht te krijgen in de herfsttrek 1 ngs de Zuiddijk ( c.q. Gooi-

meerdijk van de polder Zuidelijk - Flevoland.

Aangezien één telling slechts een momentopname is, is deze telling van be-

perkte waarde.

KRAMSVOGEL SPREEUW

dspI 7 10 11 13 7 (o)lO(w) 11 13

7.30 29 1 3( o) 8 X 4 305 - 19 X

.40 47 9 17 • 25 35 - - 303

.50 63 27 10 20 3 - 375 - -

8.00 53 — 1 —

......

3 -
8 - -

.10 89 17 18 42 46 15 20 20 32

.20 36 30 35 20 64 — 20 40 38

.30 105 —
8 10 34 - 200 80 55 7 (*)

.40 60 30 — 2 51 8 30 20 20

,50 36 — • — 2 22 20 2 - -

9.00 104 25 12 50 25 4 - 5 -

.10 34 41 106 4 5 - 18 - -

.
20 61 34 32 15 6

—
- 4 50(z )9

,30 Totn*>l 717 214 247 165 288 389 673 188 457
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totaal 717 exempl.

Fig. 1 Aantallen kramsvogels

waargenomen bij paal 7.

tot. 288 ex..

Fig.2

Aantallen waargenomen

spreeuwen

t/h van paal 7.

tot.389 oostelijk

673 west

Fig. 3 Aantalen waargenomen spreeuwen bij paal 10.

De meerzijde is niet geteld.
O= naar het oosten.

W = " " westen (c.q. richting Muiderberg).

Fig. 4 Aantallen waargenomen kramsvogels bij paal 11.

totaal 247 ex.



I t de spreeuw betreft km gezegd worden, dut de emtellen ven de ver-

schillende oosten nog«=l uiteenlopen.

Dit is niet verwonderlijk els men bedenkt dut door de herfsttrek over grote

sfstmd een ochtondtrek vm,( nog ) niet trekkende spreeuwen er door haon loopt.

Deze komen vm de slpuppiefts en vliegen min of meer richtingloos rond,

•Het is op geen enkóle wijze to bepalen of zekere troepjes de eerste dun

wel de tweede categorie betreft, ;
Bovendien is het zeker dat de trekkende ex. niet sllaen de dijk volgen tot

Muidcrberg, mpur ook rechtstreeks doorvliegen nfesr de Gooiso kust; iets wat bij mdore

den een zuidwesten wind son normule zeuk is, 1

Van do kramsvogel is het beeld duidelijker: naurmeto de posten dichterbij

Muiderberg komen nemen de wrurgenomen fpntullen toe ( 165 247 214 717 )s dit is te vur-

klmen, omdet er een stuwingsverschijnsel optreedt»

tfeit hot pcntpl op ppf,1 10 buitop deze tendens valt, is te verklaren, door-

drt hier slechte de polder en dijk is getold, dus niet de ex,, die over het IJssel-

moer ( c.q. Gooimeer ) vlogen.

Stuwing treedt bij andere den zuidelijke vinden veel minder op; de meesten

steken dm direkt over. i

Dit oversteken geldt vom de meeste zangvogels;

Kleine zangertjes volgen de dijk n* de nechttrek overdag sl fourogerend

( zwmtkop, fit is ),
Do trek over Zuidelijk - Flovol' nd ( wst zf-ngvogels betreft ) is weinig

spectaculair vat betreft smtsllen; dit is te wijten aen het feit dat er vrijwel geen

stuwing optreedt.

Iets, Tf t wel het govpl wr-s bij de vroegere Knard% jks ituf tie: hot IJssel-

meor wrs toen nog oen echte barrière ( grote wstervlokto ).
De arntpllen dóórtrekkende ( c.q. al fouregerend westelijk vliegend ) zijn

slechts onder uitzonderlijke omstundigheden hoog.

Zo w
r s er in de herfst v n 1970 oen weekend, waarin lfngs de Gooimeerdijk

grote aantallen vuurgoudhamt jes en zwartkoppen w'erden waargenomen.

Mijns inziens lijkt het mij interresenter na te gsm vio welke wegen sterns

( vooral zwarte sterns ) en eenden het gebied verloten.

Misschien is er uit de wekelijkse tellingen vin de Zuidelijk Flovol nd

conr’lsFio iets te holen over de herfsttrek vm steltlopers» iets we&rvan in Nederland

mpp.r zeer weinig bekend ig. ®

In Duitslmd is men op dit-punt veel verder.

LIterptuur* i i

Sch4poer, Wlm ( 1966 ) - herfsttrek bij Harderwijk; Trientalis 5*23-31 ( okt.)

Tinborgen, L. 1948 Vogels onderweg.

E.R. Osieck

Normale situatie
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