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WATERWILD 
Grondeleenden en duikeenden worden in het najaar meestal niet in grote aantallen 
langs onze kust gezien. Ook in 1976 waren de aantellen steeds erg klein. Van de  
ganzen trekt vooral de Rotgans langs onze kust. In totaal werden 540 ex. geteld.  
De beste dagen waren 9,10 en 11 oktober. Grauwe ganzen werden vooral eind augustus 
gezien, maar ook in de eerste week van oktober. De grootste groep passeerde op  
11 oktober (55 ex.). 
Zwarte zeeëenden waren niet erg talrijk. Deze soort wordt wel in veel uren gezien,  
maar de aantallen komen zelden boven de 50 ex. per uur. Alleen op 6 en 7 november  
werden flinke groepen waargenomen: 559 en 420 ex. per uur. 
Merkwaardig dat evenals vorig jaar vrijwel alle waargenomen Eidereenden in noorde- 
lijke richting langs kwamen. De grootste groep werd op 11 oktober gezien: 134 ex. 
De Grote zeeëend werd al op 9 september gezien, maar van behoorlijke trek was geen  
sprake: slechts 5 waarnemingen. 

ALKEN  
Op 9 en 11 september werden al noordwaarts vliegende "alk/zeekoeten" waargenomen. 
In oktober op: 10,11,25 en 31 (op de laatste dag 2 ex.). Tenslotte ook nog op 
6 november 2 ex. Steeds vlogen de vogels op een zodanige afstand, dat niet gezien  
kon worden of het Alken of Zeekoeten waren. 

Natuurlijk is met het bovenstaande geen volledig overzicht gegeven van alles wat  
er over zee langstrekkend is waargenomen. Behalve de hier genoemde soorten zijn 
natuurlijk ook af en toe stootvogels waargenomen, terwijl op sommige ochtenden in 
oktober duizenden Spreeuwen in lange slierten en brede fronten laag over het  
water zuidwaarts vlogen. Het bovenstaande wil alleen een indruk geven van de meest 
opvallende zeevogelbewegingen in het najaar van 1976. 

J.van Dijk  
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EEN WATERSPREEUW IN DE AW-DUINEN  

Op zaterdag, 6 november, gingen Gab de Croock, Ralph Zonneveld en ondergetekende  
naar de Amsterdamse Waterleiding. Bij de ingang Vogelenzang werd een roepende  
Buizerd ontdekt en even verder zaten drie Smelleken elkaar luid roepend achterna. 

Verder de duinen inlopend ontdekten we nog vele andere vogels. Dit waren o.a.  
de Bonte Kraai, Watersnip, veel Kramsvogels en Koperwieken en Kuifeenden. Toen we  
bij de Oranjekom aangekomen waren, zagen we veel Kuifeenden en in mindere mate ook 
Tafeleenden. Er werd daar ook een Dodaars gezien. Toen wij dit kleine fuutje bekeken 
vloog er onder in mijn kijkerbeeld een klein bruin vogeltje voorbij met een witte  
borst, luid een scherp 'zirb' roepend. Ik vermoedde toen al met wat voor een vogel  
we hier te doen hadden. Na een controle in Kist bleek het hier inderdaad een 
Waterspreeuw (Cinclus cinclus) te betreffen. 

Na een bevestiging van Menno Wiersema ging ik donderdag 11 november weer  
kijken en jawel, de Waterspreeuw zat er nog steeds en was zeer mak. Dat vond ik wel 
raar, want er waren die dag meer vogelaars dan vogels. 

De zaterdag daarop gingen Rob de Mooij, Eric van Hall en ondergetekende weer  
naar de AW-duinen. De Waterspreeuw zat er nog steeds en werd door Eric vele malen 
gefotografeerd. 

De laatste waarneming van de Waterspreeuw bij het schrijven van dit artikel  
werd gedaan op 14 november. Samen met Eric van Hall werden, behalve de Waterspreeuw,  
ook nog gezien: IJsvogel, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Smelleken, Havik en een niet 
nader te determineren zeer grote roofvogel. 

Alles bij elkaar was het een aardig weekje met als klapstuk de zondag. 
 

Arie Ruigrok  
 




