
Vogeltrek over en langs

het Gooi in 1971(vervolg)

Waargenomen vogelsoorten.

Oeverzwaluw: 11-9 Magdaleen 1 ex. W.-O.; 12-9 Zanddijk 3 ex. W.;

18-9 Magdaleen 2 ex. W.-O,; 25-9 Muiderberg 10 ex. N.Z

Huiszwaluw: Verspreid over alle teldata slechts 15 waarnemingen,
waarvan twee in oktober. Trekrichting overwegend Z,-

Z.W. Grootste groep op 12-9 t.o. Eemmond 42 ex. W.

piepers: 9-10 t.o, Eemmond 100 ex. G.-W.; 10-10 idem 300 ex.

0.-W.;

Boompieper: Op een niet officiële post halverwege Pampus-Haven-

Muiderberg werden een enkele maal overtrekkende vogels

gehoord. Slechts een waarneming werd gedaan, nl. op
18-9 1 ex. Z. Kerkelanden;

Graspieper: Na een aarzelend begin, waarbij door de randmeertel-

lers kleine groepjes vnl. in W-richting trekkend wer-

den gesignaleerd, viel de top op 10 en 16 oktober.

Toen trokken langs de randmeerposten resp. 319 en 117

ex. in Z.-Z.W,-richting.
Witte Kwikstaart: 11-9: Zowel op Pampus-Haven, t.o. Eemmond als bij het

Magdaleen werd trek geconstateerd van resp. 99 ex.

(v 11!» N.W.-N.0.), 28 ex, (vnl. 0.) en 10 ex. (vnl. W,)
Hierna werden door vele andere randmeerwaarnemers los-

se waarnemingen van trekkende exemplaren gedaan. Laat-

ste waarneming; 23-10 Muiderberg 1 ex. N.-Z.; t.o.
Eemmond 2 ex. 0.-W.

Gele Kwikstaart: Kleine aantallen gezien vnl. langs het randmeer. Hier

op 11-9 vnl. in Z.-Z.W.-richting; op 19-9 85
ex. idem. Eén waarneming in het Gooi: 18-9 Kerkelanden
1 ex. N.0.-Z.W.. Laatste waarneming: 10-10 t.o. Eemmond

2 ex. 0.-W.

Winterkoning: Van 10-10 t/m 23-10 1 ex. overvliegend waargenomen bij
Magdaleen,

Heggemus:
t

Magdaleen 25-9 4 ex. Z.; 9-10 6 ex. N., 2 ex. 0., 13
ex. Z.; 23-10 1 ex. Z.

lijsters: 11-9 Egelshoek totaal 60 ex. N.-N.W. Verder alleen in

oktober; dén waarneming van het randmeer (15 ex. W.)
en éen waam, bij Magdaleen 4 ex. N.-Z,; 10 waarnemin-

gen uit het Gooi; top op 16-10, toen totaal 83 ex.

werden .gezien. Overheersende trekrichting Z.W.
Grote Lijster: 11-9 Magdaleen 4, ex. W.-0.

,
5 ex. N.0.-Z.W.; Holl. Ra-

ding 3 ex. N.0.-W.; 18-9 Holl. Rading 4 ex. N.0.-W.;
19-9 Muiderberg 8 ex. N.-Z.; 25-9 Magdaleen 1 ex. N.-Q
2 ex. Z.0.-N.W.; 9-10 Magdaleen 6 ex. W.-0,, 32 ex.

0.-W,, 2 ex, N.-Z.; 10-10 Muiderberg 1 ex. N.-Z.; 16-
10 Magdaleen.2 ex. N.-0., 1 ex. 0.-W.; 16-10 Kerkelan-
den 1 ex.

u

O.-W.; 23.-10 Muiderberg 2 ex. 0,-W.
Zanglijster: Waarnemingen iij hoofdzaak van Magdaleen en Kerkelanden

doch ook hier kleine aantallen. Totaal aantal van alle

telposten in september en oktober 92 ex, over 18 waar-

nemingen. Geen voorkeur-richting.
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Kramsvogel; In zeer kleine aantallen waargenomen; de noordelijke

posten hebben 11 waarnemingen met 72 vogels gedaan,

vnl. Z.-Z.W. trekkend; de midden- en zuidposten kwamen

niet hoger dan 8 waarnemingen met 48 vogels met als

voornaamste trekrichting Z.W.

Koperwiek: Totaal 18 waarnemingen, waarvan 3 in het Gooi, Aantal

trekkende vogels over de gehele periode: 731, waarvan

97 in het Gooi. Trekrichting overwegend W.-Z.W, Max,

aantal: 446 op 16-10 langs de Zuiddijk.

Merel: Yan alle telposten totaal 20 waarnemingen met 64 vo-

gels, Eén geval van gerichte trek, nl. op 19-9 Muider-

berg 23 ex. N.-Z.

Tapuit; 8 waarnemingen; 11-9 Pampus-Haven 1 ex. Z.W., Muider-

berg 1 ex, Z., t.o. Eemmond 1 ex. Z.; 19-9 Muiderberg
2 ex. Z.; 25-9 Muiderberg 2 ex. Z.; 26-9 Zanddijk 1 ex.

W.; 16-10 t.o. Eemmond 1 ex. W.; 23-10 t.o. Eemmond

1 ex, W.

Roodborst: 16-10 luiderberg 8 ex. Z.; 23-10 t.o. Eemmond richting
Z.

Grote Karekiet: 11-9 Pampus-Haven 1 ex, Z,W,

Kleine Karekiet: 12-9 Zanddijk 9 ex. W.-Z.W.; 3-10 idem 19 ex. Z.W.

Rietzanger; 26-9 Zanddijk 2 ex. Z.

Zwartkop: 18-9 Magdaleen 6 ex. 0.; 16-10 to Eemnond 1 ex. Z.

Fitis of Tjiftjaf; 12-9 Zanddijk totaal 11 ex. N.W. ; 10-10 idem 1 ex. W.

Vuurgoudhaantje; 11-9 t.o. Huizerpier 1 ex. 0.

mezen: 9-10 t.o. Beramend 165 ex. 0.-W.; 10-10 idem 45 ex, 0.-

W., Bgelshoek 5 ex. Z.W.; 16-10 Magdaleen 60 ex, 0.,
Aima's Hoeve 2 ex. V/.

Koolmees; Van 11-9 t/m 16-10 trek vnl, langs de kust, aanvanke-

lijk groepjes tot maximaal 7 ex. Op 10-10 187 ex.,
grootste groep 56 ex. W.; op 16-10 242 ex., grootste
groep 84 ex., voorkeursrichting: W. In het Gooi 3

trekwaarnemingen, nl. 2-10 Kerkelanden 4 ex. Z.W,;
2-10 Raadhuis 2 ex. Z.W. en 16-10 Anna's Hoeve 1 ex.

Z.W.

Pimpelmees: 13 waarnemingen met totaal 86
ex. vnl, langs Zuiddijk

en kust. Trekrichting: W.

otaartmees: 11-9 t.o. Eemmond 20 ex. W,, Magdaloen 6 ex, 0,; 18-9
Magdaleen 6 ex. 0., Holl. Rading 35 ex, IT,; 2-10 t.o,
Eemmond 1 ex. N.O.j 9-10 Magdaleen 5 ex. 0.; 10-10 t.o.
Eemmond 14 ex. W,

Zwarte Mees: 18-9 Magdaleen 25 ex, W.; 25-9 t.o. Huizerpier 1 ex. N,
9-10 t.o. Eemmond 3 ex. W.; 16-10 Zuiddijk paal 9 10

ex. 0., Zanddijk 1 ex. Z.O,

Glcnskop: 16-10 Muiderberg 2 ex. Z.W,

Matkop: 10-10 Zanddijk 4 ex. Z.W.; 16-10 Muiderberg 2 ex. Z.W,
Baardmees; (zie grafiek) Langs de kust 5 waarnemingen, t.w« 26-9

Zanddijk 8 ex. Z.; 3-10 idem 17 ex. N.; 16-10 Magda-
leen 5 ex. 0., r

uizerpier 7 ex. 0., idem 20 ex. Z.;
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23-10 Zanddijk 14 ex, Z.W.

Rietgors; Op één na alle waarnemingen (19) langs de Gooimeerkust

tota.e.l 106 ex,; grootste groep: 18 ex.; voorkeursrich-

ting: Z.W.-W, Eén waarneming Kerkelanden: 18-9 1 ex.

Z.W.

Groenling; 11-9 Raadhuis 1 ex. Z.W.
f Magdaleen 21 ex. 0,, 8 ex.

W, ; 12-9 Zanddijk 14 ex. W. ; 18-9 Magdaleen 15 ex. W,,
Tafelberg 2 ex. Z.W., Holl, Rading 6 ex. 0. en Raad-

. huis 6 ex. zwervend; 26-9 's-Graveland 16 ex. Z.W.,
Raadhuis 13 ex. Z.W.,; 9-10 Pompus-Haven 3 ex. Z.W.,
Magdaleen 3 ex. 0., idem 17 ex. Z.W.; 10-10 Zanddijk
2 ex, Z.0.; 16-10 Pampus-Haven 15 ex. W., t.o. Eemmond

4 ex. Z.C., idem 22 ex. N., idem 39 ex. W.
, Magdaleen

5 ex. 0., Anna's Hoeve 1 ex. W.; 17-10 Zanddijk 17 ex.

Putter: 16-10 Muiderberg 8 ex. Z.ïï., Magdaleen 1 ex. W.
si Ó s: 11-9 Magdaleen 1 ex. Z.W.; 18-9 idem 1-2 ex. 0.; 3-10

Zanddijk 20 ex. W.; 9-10 t.o. Eemmond 25 ex. W., Egels-
hoek 11 ex, Z.-Z.W.; 10-10 t.o. Eemmond 25 ex, W,, E-

gelshoek 50 ex. Z., idem 65 ex. W.; 16-10 Zuiddijk pl.
7. 10 ex. W., Anna'a Hoeve 16 ex. Z.W.; 30-10 Wakke-

rendijk 40 ex. N,O.

Kneu: 37 waarnemingen, zowel langs de Zuiddijk, de Gooime-er-
kust als in het Gooi, Totaal 629 ex,; grootste groep:
op 10-10 Magdaleen ca. 177 ex. W. Het merendeel der

waarnemingen betrof groepjes tot maximaal 10 ex..

Frater; 17-10 Zanddijk 35 ex. Z.W, ; 26-9 t.o, Eenmiond 5 ex, 0,
en 14 ex. N,

vinkachtigen: zie grafiek.

Ondanks hst feit dat deze soort ©en opvallende trekvo-
gel is, toch weinig waarnemingen. Totaal in september;
90 ex. over 12 waarnemingen, vnl. W, ; totaal oktober;
1032 ex. W.-Z. (zie eveneens de grafiek).

Keep: 18 waarnemingen verspreid over alle teldata over het

gehele gebied. Tota,al 177 ex.; voorkeursrichtine: Z.
t-\ •

__ . -I. J OX U_LlifcL i Li %

Ringmus: 11-9 Magdaleen 22 ex. 0.; 18-9 idem 35 ex. 0., 26
ex.

W., Holl. Rading 13 ex. 0., 7 ex. Z.W., 7 ex. Z., 20

ex. N.; 25-9 Magdaleen 32 ex. 0., 20 ex. W,; 9-10 Mag-
daleen 65 ex. 0., 60

ex. W,; 10-10 t.o. Eeramond 13 ex.
W. ; 16-10 Magdaleen 4 ex. 0., /uma's Hoeve 4 ex. N.W. •

25-10 Muiderberg 38 ex. Z,
’

Spreeuw: De enige vogel waarbij gesproken kan worden van be-
hoorlijke aantallen. Verdeeld over 179 waarnemingen
was de trekrichting als volgt; noord 13, noordoost 16
oost 20, zuidoost 13, zuid 21, zuidwest 46, west 38
noordwest 12.

’

Zwarte Kraai: Rond het Gooimeer geregeld kleine zwervende troepies
van gemiddeld 4 ex.

Bonte Kraai; Eerste waarneming Op 16-10. Totaal 63 ex, gezien. Bij
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Anna's HoeVè op die zelfde datum 1 ex. Z.W.-N.0,; 30-

10 Hollatldsche Rading 11 ex. W.-0.

Roek: 17-10 Holl. Rading 2 ex, W,; 30-10 idem 2 ex. N.O.

Kauw: 19-9 brug Muiderberg 12 ex. Z.-N.; 26-9 Zanddijk 20 ex

W.
f Egelshoek 9 ex. N.-Z.; 16-10 Kerkelanden 55 ex. W.

-Z., Anna's Hoeve 9 ex. Z.W.-N.0.; 23-10 Zanddijk 2ex

N.-Z.0., Egelshoek 25 ex. N.Y/.-Z.0,; 25-10 Muiderberg
6 ex. Z.-N.; 30-10 Hollandsche Rading 100 ex, N.-O,

Vlaamse Gaai: Slechts één waarneming op 25-9 Magdaleen 1 ex. N.O.

Beschrijving.

Uit de gegevens die werden verza-

meld kwamen enkele interessante

punten naar voren. Zo bleken de vo-

gels die langs de Zuiddijk kwamen

zowel in oostelijke, doch voorname-

lijk in westelijke richting te

trekken. Vooral vlak nadat de mist

was opgetrokken had oost de voor-

keur. Dit verschijnsel werd even-

eens bij het Magdaleen geconsta-
teerd. Hier trokken de vogels meest

oostwaarts. Van de westelijk trek-

kende vogels raakten sommige groep-

jes bij de brug te Mulderberg in

verwarring, waardoor een deel in

noordelijke richting langs de dijk
ging vliegen. Bij paal 2,9,, ong-

eveer op de helft tussen de posten 1

en 2, werd echter een controlepost
bemand, die GEEN vogels in noorde-

lijke richting zag trekken (de'tel-
lingen van deze post zijn NIET in

het verslag opgenomen omdat geen
exacte tellingen werden verricht in

verband met ringonderzoek), Klaar-

blijkelijk zijn deze vogels voor

die tijd teruggekeerd en overgesto—-
ken via Muiderberg, Eveneens werden

op deze post aantallen soorten ge-
zien die niet door de posten 1 en 2

werden vermeld. Het is mogelijk dat
deze vogels vanaf het gemaal De

Blocq van Kuffeler in zuidwestelijke
richting de polder zijn ingestoken,
de dijk een eindje hebben gevolgd
en toen weer richting Muiderberg
zijn overgestoken. Een dergolijk
verschijnsel is reeds eerder opge-

treden op de Knardijk, waar vroe-

ger ongeveer van dezelfde situatie
sprake was. Van de trekkende vo-

gels, aankomend bij post 4 (tegen-
over de Eemmond), stak een deel o-

ver naar de bosjes bij de Eemmond,
de eerste die na ettelijke kilome-
ters kaal polderlandschap opdui-
ken. Zoals te verwachten was hiel-

den de vogels aan het eind van de

grafiek: aantallen Baardmezen op
enkele waarnemingsdata.
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Meentweg, de grens van Gooi en Eem-

polders aan cm daarna bij de post

begin Wakkerendijk meer zuidwest

aan te houden. Dit was de richting

die van alle telposten in het Gooi

(binnenland) als favoriete route

naar voren kwam. Hierop werd een

uitzondering gevormd door de post

Hollandsche Rading waar west werd

aangehouden; niet zo verwonderlijk,
omdat daar de bossen eindigen en o-

vergaan in polders. Bij de volgende

post (Egelshoek), waar

zij uiteindelijk weer

op polders stootten,
werd dan de oorspronke-

lijke zuidwestelijke

richting aangehouden.

Het aantal waarnemingen
van trekkende groepen

was het grootst langs
de Zuiddijk van Zuide-

lijk Flevoland en langs
de Gooimeerkust. Hier

werden ook de meeste

soorten en de voor deze

trektellingen grootste

aantallen genoteerd.

Alleen de Spreeuw was

de uitzondering op de

regel; de aantallen van

de binnenland-posten

lagen beduidend hoger.

Slotbeschouwing.

Het hiervoor gegeven

verslag is rijkelijk

laat, wat vooral dege-

nen die hebben meege-

werkt zullen beamen. De

avifauna-secretaris was

het afgelopen jaar zo

overbezet dat hij geen

kans zag de binnengeko-

men gegevens om te zet-

ten in een verslag. Om-

dat het bestuur van me-

ning was dat er toch

een verslag moest ver-

schijnen, is de zaak door mij over-

genomen, Zowel de organisatoren als

de tellers van de subgroep Avifauna

hebben veel van deze vogeltelling
geleerd. Allereerst kan het aantal

posten bij een volgende telling

aanmerkelijk worden teruggebracht.
Een tweede punt is de kennis, voor-

al van geluiden, van de overtrek-

kende vogels, iets waaraan het bij

veel tellers nogal schort, wat zij

overigens zelf volmondig toegeven.

kaartje: hoofdtrekrichting op de posten.
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Toch is de telling, in eerste opzet

als proef bedoeld, een succes ge-

worden, wat niet mogelijk was ge-

weest zonder hun enthousiaste mede-

werking, Hier ligt een taak voor de

leiding van de subgroep om middels

excursies deze uiterst moeilijke

materie bij te brengen.,

De waarnemingslijst bevat 99 soor-

ten; alle soorten die vliegend wer-

den waargenomen er. zich hierbij ge-

droegen of leken te gedragen als

trekvogels werden genoteerd. Een

groot deel' ven de tellers langs het

water heeft wel, een ander deel

niet de vogels als meeuwen, eet.

genoteerd, waardoor de lijst een e-

nigszins vertekende indruk voor ge-

noemde soorten geeft. Er zijn nog

heel wat vragen open gebleven en er

zijn er zelfs bij gekomen. Wellicht

kunnen deze in de komende jaren
worden beantwoord.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar

mi'.jn vrouw en de heer A.de Later,
zondor wier hulp het ordenen en

uitwerken van de meer dan 1600 ge-

gevens een zaak van maanden zou zijn
geworden.

D.A. Jonkers
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