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COL ORGAMBIDESKA 
Frank Visbeen 

Frankrijk en vogels gaat dat wel samen? In de jaren negentig wordt er nog steeds veel gejaagd in 
Frankrijk. Ook in de Pyreneeên, waar veel op Hout- en Holenduiven gejaagd wordt. Gelukkig zijn er 
mensen die zich actief verzetten tegen dit zinloze geweld. De organisatie "Organbidexka Col Libre" 
(OCL) heeft tot doel de migratie van vogels in de Pyrenee~ en het effect van de jacht op de 
trekkende vogels te bestuderen. De bescherming van de vogels en educatie spelen een belangrijke rol. 

De Col Orgambideska wordt nu twaalf jaar gehuurd door de organisatie en is uiteraard jachtvrii In 
de periode juli tot en met november wordt de col continu bewaakt en worden de trekkende vogels 
geteld. De organisatie bestudeert tevens de relatie tussen de jacht en de trekkende vogels. De jagers 
hebben het vooral op de duiven gemunt, dat wil zeggen op de Houtduif en Holenduif. De duiven 
trekken massaal door in de maand oktober. De jacht speelt zich dus vooral in die maand af. Uit 
analyse van de gegevens blijkt dat gemiddeld 2,5% van het aantal doortrekkende duiven 
neergeschoten wordt (1979-1984: van 1.699.830 werden 42.877 duiven neergeschoten). Het effect op de 
populatie is natuurlijk niet te meten. Er zijn veel meer factoren die bepalend kunnen zijn voor 
populatieschommelingen/omvang. De Houtduif is Europees gezien geen achteruitgaande soort, maar 
dit is uiteraard geen reden om puur uit plezier en zinloos vogels na.ar de eeuwige jachtvelden te 
schieten. Tevens veroorzaakt de jacht een zware loodverontreiniging van de bodem. 
De col ligt op ongeveer 1200 meter hoogte. Vanaf de pas is er een fantastisch uitzicht op de dalen. De 
passen van de Haute Soule vormen door hun ligging en hoogte een zeer belangrijke toegangspoort 
voor de vogels tot Spanje. 
In juli en augustus trekken de Zwarte Wouw en de Gierzwaluw door, gevolgd door de Wespendief. In 
september trekken grote aantallen Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen door. Slangenarend en 
Dwergarend behoren dan ook tot de mogelijkheden. In oktober barst de trek massaal los met vinken, 
leeuweriken, duiven en Kraanvogels. Figuur 1 geeft een duidelijk overzicht van de doortrek van een 
aantal soorten. 

Aangetrokken door de schitterende natuur besloot ik mijn vakantie in de Westelijke Pyreneeên door 
te brengen en dan tevens de col te bezoeken. Via de pas van Larrau ( oostelijk van de Col 
Orgambideska) trokken we begin augustus de Pyreneeên over. Wij waren niet alleen. Naast de 
verschillende toeristen trok een groep van negentig Zwarte Wouwen richting het zuiden. Opvallend 
bij de grerisovergang was het ontbrekende douanepersoneel en de jachthutjes die om de 30 a. 40 meter 
stonden. Gelukkig voor de vogels en onze trommelvliezen waren zij onbezet. 
Op l september reden wij richting Col Orgambideska. Wij kampeerden op de camping in het 'Foret 
d'Iraty'. Bij onze aankomst laat in de middag werd het ons haast onmogelijk gemaakt om de tent op 
te zetten. Er vlogen ongeveer in een uur tijd 430 Wespendieven over. Ik kreeg geen haring de grond 
in. Verder vloog er regelmatig een Grote Gele Kwikstaart over. De specialiteit van het bos, de 
Witrugspecht, liet zich éénmaal tijdens ons verblijf daar zien. 
Er heerste rond de pas een vredige rust. Volgens een van de mensen van OCL moest ik in oktober 
maar eens terugkomen, want dan leek het er wel oorlog. Een wandeling in de omgeving maakte 
duidelijk dat de jacht serieuse 'business' is. Op alle passen in de omgeving staan jachthutjes. De jagers 
hebben vanuit die positie prima zicht op de aanvliegende vogels en zij kunnen het geweer rustig 
aanleggen. Dat het ook voor de lokale mensen 'big business' is, bleek daaruit dat tijdens ons verblijf 
het bord van de Orgambideska Col Libre flink vernield werd. "Ach dat gebeurde wel vaker" was de 
nuchtere reaktie. 
Iedere dag ging ik als het weer het toestond naar de Col. En niet .voor niets. De trek van de 
Wespendief lag op haar top bij mijn komst en nam de dagen erna af. Op 2 september nam ik in totaal 
1459 Wespendieven waar. Wespendieven bleven tijdens de hele week een van de meest algemeen 
doortrekkende vogels. Af en toe passeerden groepjes Zwarte Wouwen. De Visarend en kiekendi~ven 
trokken solitair door. De Zwarte Ooievaar is een specialiteit voor de Col. Op 2 september arriveerden 
we net te laat voor vijf exemplaren die Spanje introkken, maar gelukkig passeerden later op de 
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ochtend nog twee Zwarte Ooievaars. Zeker op da.gen met een krachtige zuidenwind komen de vogels 
laag langs de pas vliegen, of maken zij vlakbij gebruik van thermiek. Op de telpost trokken ook 
regelmatig Boompiepers en Gele Kwikstaarten door. Tevens zagen wij een paar Duinpiepers. In de 
dalen om de col zweef den veel Huis- en Boerenzwaluwen en nog wat Gierzwaluwen. Zittend op een 
stoeltje in een lekker zonnetje bij een aangename tempera.tuur (en een beetje te veel wind) was het 
een waar genot om zo te vogelen. 
6 september was onze laatste dag. Bij onze aankomst op de col passeerden net twee Slangenarenden. 
Een groepje Zwarte Wouwen, één Visarend en uiteraard twee Wespendieven lieten zich bewonderen. 
Rond het middaguur begon het te rommelen en weldra begon de regen naar beneden te kletteren. 
Tijd om richting het platte landje te gaan. Slechts 16 uur rijden scheidde ons van Amsterdam. 

Duizenden mensen bezoeken per jaar Col Organbideska.. Iedereen is van harte welkom op de Col. men 
staat er altijd klaar met informatie en een helpende hand tijdens het waarnemen. Omgekeerd kunnen 
zij altijd hulp gebruiken met het tellen, met na.me in de ma.and oktober is steun hard nodig. 

waargenomen aantallen van enkele soorten vogels tijdens mijn verblijf op de Col Orgambideska: 

soort aantal 

Wespendief 2704 
Zwarte Wouw 55 
Rode Wouw 18 
Visarend 13 
Slangenarend 2 
Bruine Kiekendief 2 
Blauwe Kiekendief 1 
Grauwe Kiekendief 2 
Buizerd 10 
Boomvalk 1 
Slechtvalk 4 
Sperwer 11 
Torenvalk 6 
Zwarte Ooievaar 3 

literatuur: 
Orgarnbideska Col Libre, Pertuis Pyrenéen - fascicule 2 
"Pigeons & Chasse 1979 - 1984", (1985) 

quatre mois pour fuir l'hiver 
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE PERIODE 
DECEMBER 1991 T/M FEBRUARI 1992 

Peter Scholten 

In de rubriek zijn tevens enkele nagekomen waarnemingen over de vorige periode opgenomen. 
Waarnemingen over de periode maart t/m mei 1992 graag zo spoedig naar de waarnemingensecre
taris, half juli moet de rubriek al weer de deur uit! 
Adres: Millingenhof 304, 1106 KV Amsterdam. Als je slechts een paar losse waarnemingen hebt door 
te geven, kan het ook telefonisch: 020-6971158. · 

Roodkeelduiker 
10-11-91 1 ZW Vijfhoek, Vogeloverleg Diemen 
Dodaars 
Alleen waarnemingen van het Nieuwe Meer en het Nieuwe Diep 
Paul Marcus en Dik Brijs. Maximum 29-02-92 7 Nieuwe Diep, Dik Brijs 
Roodhalsfuut 
15-10-91 1 Bullewijkerplas, Henk Koffijberg 
Geoorde Fuut 
05-10-91 
12-10-91 
Roerdomp 
24-11-91 
Blauwe Reiger 

2 
2 

1 

Vijfhoek, Vogeloverleg Diemen 
Vijfhoek, Vogeloverleg Diemen 

Diemerzeedijk, Vogeloverleg Diemen 

M.i.v. 15-01-92 waarnemingen van bezette nesten Sloterplas e.o. 
Max imum 21-02-92 25 nesten bezet. Paul Marcus 
Ooievaar 
02 -09-91 1 Z Gein III, Vogeloverleg Diemen 
Lepelaar 
Nagekomen waarnemingen uit maart en april: Lutkemeerpolder, 
Osdorperbinnenpolder, Groot Duivendrechtse polder. Dik Brijs, Piet de Droog 
06-10-91 15 ZW Vijfhoek, Vogeloverleg Diemen 
14-02-92 3 ZW Diemen, Vogeloverleg Diemen ~-~ 
20-02-92 5 Poeltje polder IJdoorn, Joh. J. Frieswijk · ' 
23-02-92 2 IJdoorn, Dik Brijs 

~~~~~;l~~aan 1 ZO Marken, Ludger Stuijt / _.· --~ -~
3 

__ _ 

19-02-91 1 Gaasperplas, Henk Koffijberg ( -~ :_~~ 
Ring afgelezen: Stockholm 6118819. 

1 î-02-92 2 Gaasperplas, Henk Koffijberg 
Ring afgelezen: Arnhem 9507641 en Arnhem 9507641. 

Kleine Zwaan 
12-10-91 3 Vijfhoek, Vogeloverleg Diemen 
10-01-92 4 W Gein III, Vogeloverleg Diemen 
M.i.v. 02-02-92 regelmatig Overdiemer- en Gemeenschapspolder 
Maximum 06-02-92 en 08-02-92 36 adulten en 2 2e kj. Vogeloverleg Diemen 

Wilde Zwaan 
O 1-03- 91 11 O Hou trakpolder, Piet de Droog 
04-03-91 3 Gemaal Halfweg, Piet de Droog 
15-11-91 4 NO Gein III, Vogeloverleg Diemen 
M.i.v. 03-02-92 regelmatig Overdiemerpolder. Maximum 03-02-9 
en 4 2e kj. Vogeloverleg Diemen 

3 N Amsterdamse bos, Paul Marcus 
Houtrakkerhoek, Paul Marcus 

28 adulten 

Rietgans 
24-12-91 
06-02-92 
27-12-92 

12 
28 Houtrakpolder langs Machineweg, Jan van Blanken 


