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Een slaapplaats van Kauwen (corvus monedula)

Adrie Vermeule

Nu dan wil je wel eens weten hoeveel het er nu zeker zijn.

De slaapplaats waar het hier om gaat, ligt langs de parallelweg van de A 2/

dicht bij de Bijvanck (Blaricum) in Noordpolder te veen in een bosgebiedje.

Valse Bos geheten (is niet toegankelijk). De telling is verricht langs de

parallelweg (zie kaartje, pijlen geven de hoofdroute van de slaaptrek weer).

De subgroep Avifauna is al geruime tijd bezig met het zoeken naar slaapplaats-

en van verschillende vogelsborten. Van Spreeuwen en kraaiachtigen is het niet

zo moeilijk om ze op te sporen, maar van andere soorten is het soms een tijd-

rovende bezigheid. De slaapplaats waar het hier om gaat was al geruime tijd

bekend, maar de aantallen waren nog niet bekend.

De eerste keer dat ik bij de slaapplaats ging kijken waren de Kauwen al aan-

wezig en vlogen in golven heen en weer in twee of drie groepen uiteen spattend

om dan een totaal schatting te maken valt niet mee vooral in de schemer, mijn
totaal kwam op ± 4.000 vogels. Daar was ik niet mee tevreden. Daarom nogmaals

naar de slaapplaats getogen, deze keer zaten er groepen op de weilanden, en

groepen in de bomen en tevens vlogen deze vogels nog heen en weer dus dat was

nog moeilijker om een schatting te maken deze keer kwam ik op een aantal van

± 2.500 vogels.
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Op 2 december was ik om 15.30 uur opde telpost aanwezig er was geen wind, licht

bewolkt en een temperatuur van 1 onder nul. Er waren bij aankomst 140 Kauwtjes

op het weiland aan het foerageren nabij het Valse Bos. Om 16.00 uur kwamen de

eerste groepen aan uit de drie hoofdrichtingen en wel uit richting Huizen,
Blaricum en Eemnes. Per 5 minuten werden de aantallen opgeteld.(zie grafiek)

De groepen waren zeer verschillend van grootte maar gemiddeld tussen 20 en 40 ex

de grootste groep was 270 exemplaren, verder waren er ook groepjes van enkele

vogels. Om 16.50 uur waren de laatste vogels gearriveerd.
Toen begon er een ware luchtshow van de in totaal 3248 aanwezige vogels in de

avond schemer met een prachtige winter lucht als achtergrond. Van een grote
zwarte bal tot een afrollend tapijt en golfbewegingen van een rustige zee.

Het was een prachtig en adem benemend gezicht waar je je koude voeten bij
vergat, dit schouwspel duurde tot 17.10 uur. Het duurde dus 20 minuten voordat

alle vogels in de boomtoppen aan hun nachtrust konden beginnen.
Ik hoop dat in de toekomst nog meer VWGers slaaptrektellingen zullen verrichten.


