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Deze laatste weervoorspeller dateert nog uit de tijd dat er nog volop boom- 
kikkers waren. Alleen in het oosten van ons land komt deze kikker nog voor, maar 
is zo zeldzaam dat hij terecht tot de beschermde dieren wordt gerekend. Ook  
in Duitsland gaat de boomkikker in aantal achteruit. 
We zullen het dus zonder deze levende barometer moeten doen en ons verlaten  
op de voorspellingen van het KNMI, die ondanks de perfecte apparatuur er nog  
wel eens naast zit. Misschien had men meer moeten letten op het gesnater van  
de eenden in het water? 

Probeert u dit jaar eens voor u zelf te ontdekken of die oude kentekens 
inderdaad nog opgaan. 
 

E.AARTSE 
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EEN FRIES MEER IN HET LANGEVELD 

Zaterdag 1 en zondag 2 december waren bijzondere vogeldagen. Zelfs in de 
nieuwsuitzendingen van de NOS werd melding gemaakt van een enorme trek van  
vogels naar het zuiden. 

In de nacht van vrijdag op zaterdag was de vorst ingevallen. Een reactie  
van de vogels op zo'n grote temperatuurdaling was te verwachten. Maar zo'n  
reactie als op 1 en 2 december was enorm. 
Honderden Kramsvogels vlogen over de duinen naar zuidelijker streken. 

Na een nacht met vorst is het mijn gewoonte om even bij het Oosterduinmeer  
te gaan kijken, want dit meer blijft altijd lang ijsvrij. Het dient dus tot  
een van de laatste uitwijkplaatsen voor het waterwild. 
Op zaterdag 1 december was het er dan ook goed vogelen. Aan het begin van het 
meer, op een zandplaatje, zaten tussen de tientallen meeuwen 2 Bergeenden en 
2 Eidereenden, een vrouwelijk en een mannelijk exemplaar. Vooral de Eidereenden 
zijn geen alledaagse vogels op zoet water. Midden op het meer lagen tientallen 
Kuifeenden en een stuk of wat Smienten en Tafeleenden te dobberen. Behalve de  
vele wilde eenden bevolkte een twintigtal Knobbelzwanen de oevers van het meer. 
Als klap op de vuurpijl vloog er 's middags een Velduil uit het aangrenzende 
stukje heide. 

Omdat de vorst aanhield was het niet uitgesloten dat er de volgende dag,  
zondag 2 december, een nog groter aantal watervogels te zien zou zijn. De enkele 
Smienten van de vorige dag waren aangegroeid tot grote koppels. De Wilde Zwanen  
en Ganzen die die dag overal in formaties overtrokken, waren nu ook present.  
Een tijdje zaten er 13 Wilde Zwanen midden op het meer, maar schuw als ze zijn 
vlogen ze al snel weer verder. Zo verging het ook de Grauwe Ganzen die, nog  
maar net geland, de reis naar het zuiden weer voortzetten. 

Het midden van het meer werd in beslag genomen door Smienten, die de hele  
dag daar invielen, Kuifeenden, Tafeleenden, Wilde Eenden, Knobbelzwanen en 
3 ♀♀ Grote Zaagbekken. In de westelijke uitloper van het meer waren 2 ♀♀ 
Brilduikers druk aan het duiken naar voedsel. Bij een poging de 2 brilduikers  
te naderen vloog uit de rietkraag een Waterral en later een Roerdomp op. 

Als je al die vogels op zo'n zonnige dag op dat meer ziet, dan is het net  
alsof je aan de oevers van een Fries meer staat. 
 

J. Bouwmeester 
Medewaarnemers: 
C. Bouwmeester en L. v. Duyn 

 
 
 
 
 
 
 




