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Eenden

Uit de tabel blijkt duidelijk hoe sterk een paar vorstdagen het voor-

komen van veel eendensoorten boven zee beinvloeden. Dat de terugtrek

bij veel soorten al eind februari begint, is uit de tabel ook wel af

te lezen. Bedenk echter ook dat in periode 13 34 uur is waargenomen.
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De aantallen Zwarte Zeeëenden voor Schiermonnikoog van eind februari

zijn zelfs lager dan de uurtotalen van IJmuiden omstreeks dezelfde tijd.

Bij de Eidereend is dit echter niet het geval. Eind december worden er op

Vlieland gemiddeld 115 ex. per uur geteld. Op 25-2-74- worden op Schier

in 2u. 2983 ex. —* 0 waargenomen. Waarschijnlijk trekken veel Eidereen-

den niet verder dan de Waddenzee.

Bip de Grote Zeeëend is het opmerkelijk, dat er slechts één waarneming

van de noordzeekust der Waddeneilanden afkomstig is.

Middelste Jager

2-12-73 : lex. vondst Katwijk A.Wassink

8-12-75 : 1ex, —> Z
„

J.van Dijk

26-1-74- : lex. N Castricum C.Reynders

Kleine Jager

8-12-73 ; 1ex. Z Hondsbossche R.Sluys

“jager”

5-12-73 : 1ex. Z Noordwijk

22-12-75 ;1ex. Z Kijkduin

Grote Burgemeester

12-1-74- : 1ad. op het strand te Noordwijk, Dit ex. verdween later in

noordelijke richting. J.van Dijk

Op 17 en 20 januari 74- werden te IJmuiden resp, één adult en één vogel

in het eerste winterkleed waargenomen.( brieven van Eigenhuis en Krabben).

Kleine Burgemeester

15-12-75 : 1ex. in eerste winterkleed -Scheveningen-R.Verhoogh

Ook van IJmuiden werd deze soort gemeld,. Op 20 en 23 januari 74- werd

hier een eerstejaars vogel waargenomen.(brieven van Eigenhuis en Krabben)

Dwergmeeuw

1-12-73 ’ 2juv, —> Z Scheveningen

27-2-74- : 4-ad. —9 0 Schiermonnikoog

Drieteenmeeuw

In dze verslagperiode werd deze soort bijzonder weinig gezien, zoals

direct uit de uurfrequentieverdeling blijkt.

De uren met meer dan 20 ex, waren :

8-12-75;9-10u Katwijk 20 -9 Z, 1t,p, 27-1 -74- : 12-15u IJmuiden 21 ex. t.p.

Bij de Zwarte Zeeëend en de Eidereend zijn in de tabel alleen de aantal-

len van de Hollandse kust opgenomen. Voor de eerstgenoemde soort verschil-

len de aantallen uit het Waddengebied weinig van die van de Hollandse

kust. Zo was het maximum slechts 116 ex. -> Z op 28dec 73 (in één uur).

klasse 0 1-5 6-10 Iro o > 20

aantal 86 22 1 1 2
_L
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,f)e verdeling adult / juveniel bij de waargenomen Drieteenmeeuwen was

décember ; adult 63 % juveniel 37 %

januari :
„

10 %
„

90 %

februari :
„

27 %
„

73 %

Steltlopers

Het "vorsteffect " is evenals bij veel soorten waterwild ook voor de

steltlopers duidelijk aanwijsbaar.Bij de Scholekster is het opmerkelijk

dat er op 1-12-73 in één uur 700ex, werden waargenomen. Deze soort wordt

langs de Hollandse kust zelden met meer dan 100ex. per uur ge zien.De

behoorlijke aantallen terplaatse aanwezige vogels, hebben alle betrekking

op het brede strand van IJmuiden.

/an de Drieteenstrandloper zijn de volgende aantallen ter plaatse aanwezige

vogels de moeite van het vermelden waard :

2-12-73 ' 115 ex. Katwijk 4 km.strand

9—1273 •* 59 ex. Noordwijk één groep

12- : 124 ex. Ameland- 9km. strand

13- : 162 ex.
„

- 15km.strand

27-1-74 : 300 ex. IJmuiden

25-2-74 : 50 ex.
„

Paarse Strandlopers werden alleen waargenomen op Vlieland, IJmuiden en

Scheveningen. Maximum : 28ex.t.p. op 4-2-74 te IJmuiden.

Spotvogels

1-12-73 : 1 Blauwe Kiekendief —> Z Scheveningen

15-12-75: 1 Torenvalk —>Z Noordwijk

1 Smelleken —* Z
„

15-2-74 1 Sperwer —*N
„


