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Meeuwen

Drieteenmeeuw

Totaal aantal : 2019 ex,waarvan 1614 ex naar 't Zuiden,325 naar
1 1 Noorden

en 79 ter plaatse.

Van de ex waarbij adult en juveniel werd vermeld:

43 % juv en 55 % adult.

Zie verder de presentiegrafiek in figuur 4,

Dwergmeeuw

Het voorkomen van deze soort wordt gekenmerkt door grote onre-

gelmatigheid, zowel in plaats als tijd.Bij de waarnemingen in Westkapelle

van 14 t/m 21 okt zijn ze op vrijwel elk uur present;waarschijnlijk

vaak dezelfde vogels,daar veel heen en weer vliegende vogels werden

genoteerd,Toch ging het in Westkapelle vermoedelijk nog wel om een

groep van zeker 150 ex.

De merkwaardigste waarneming komt op 20 okt,Dan worden te Scheveningen

tussen 12 en 13 uur 200 ex naar
1 luiden gezien (De Miranda).

Ook deze soort werd eind juli al geregeld waargenomen, n.l. reeds

30 ex in 14 uur (Noordwijk, Scheveningen, IJmuiden, Schier). De vroegste

datum waas 22 juli (IJmuiden 16 ex ter plaatse).Regelmatig verschijnt

de soort pas weer op 17 okt en daarna.Merkwaardig dat evenals vorig

jaar in Westkapelle een dag eerder Drieteenmeeuwen worden gezien dan

op de Hondsbossche. In hoeverre het voorkomen voor onze kust met echte

trek te maken heeft,blijft ook nu weer de vraag.B.v. 18 okt Hondsbossche-

van 7 tot 12 uur 71 ex naar het Zuiden,van 15-17 uur 142 ex naar het

Noorden.

De grootste aantallen werden gezien op 13 nov: in 7 uren vlogen 560 ex

naar het Zuiden (Scheveningen Noordwijk)
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Ook alle andere posten zien op die dag Dwergmeeuwen,maar steeds slechts

kleine aantallen.

Vorkstaartmeeuw

De volgende waarnemingen zijn gedaan:

4—9 1 juv Schier -Slings

6-9 1 jnv Katwijk -Wassink

15-11 1 ad Katwijk -Wassink

18- 1 ad IJmuiden -Bijlsma

19- 1 ad Scheveningen-Scharringa

Alle ex vlogen zuidwaarts.

Grote Burgemeester

p

22 t/m 25-7 1 ex 2 winter ter plaatse IJmuiden Eigenhuis

4—8 1 ex 2
e

winter zuidwaarts Terschelling Sluys

22- 9 1 ex juv ter plaatse IJmuiden Eigenhuis

19-10 1 ex juv noordwaarts Hondshossche V.d,Berg

13-11 1 ex (kleed ?) ter plaatse IJmuiden Eigenhuis

Kleine Burgemeester

22- 9 1 ex (kleed ?) ter plaatse Hondsbosse Scharringa

Zwartkopmeeuw

20- 7 1 ex (kleed ?) zuidwaarts IJmuiden Eigenhuis

Uurfrequentieverdeling:

aantal 0 1-5 6-10 11-20 21-50 51 en meer

richting Z NT t.p z N t ,p Z1 N t.p Z N t,p„ Z N t.p

uren 658 49 51 10 8 5 - 6 6 1 6 2 - 1 - -

Zie ook figuur 3 =


