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De telresultaten bij Schouwen, door W.J.Wolff gepubliceerd in Limosa 46, maken dit voor

veel soorten nie t duidelijk. Slechts voor enkele soorten ( bv, Rossegrutto, Kanoet )

valt een piekje op Schouwen samen met de piek in onze tellingen. Bij andere soorten

( bv. Tureluur en Groenpoot ) lijken do resultaten zelfs moeilijk met elkaar te rijmen.

Misschien dat veel steltlopers die wij langs de Hollandse kust zien passeren, afkomstig

zijn -uit de Britse estuaria , Bij hun noordoost gerichte trek zouden ze door onze kust

gestuwd kunnen worden.

TABEL 5 . Steltlopers langs de Hollandse kust.

Vergeleken met de grote zwermen steltlopers die in het voorjaar langs de Hollandse kust

vliegen, zijn de aantallen die langs het Noordzeestrand van de Waddeneilanden te zien

zijn onbeduidend. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de stroom steltlopers via

de Waddenzee verder in noordoostelijke richting trekt en zodoende aan de Noordzeezijde

van de eilanden niet wordt opgemerkt.

Een vraag die alle waarnemers zich elk jaar weer stellen is : waar zijn de steltlopers

die langs de Hollandse kust vaak in grote aantallen worden gezien, gestart ? Men zou

kunnen veronderstellen dat deze vogels van het Delta-gebied op weg zijn naar de Waddenzee.

soort totaal—* N aantal uren waarin 50 %

van het totaal.

aantal uren waarin

de soort gezien is.

presentie

percentage

Scholekster 2647 35 280 70

Kievit 2501 1 37 9

Goudplevier 180 4 19 5

Zilverplevier 1711 18 121 30

Jiontbckplevicr 118 7 58 10
1

Kleine plevier 2 1 2 -

Steenloper
_

712 12 95 24

|VJulp 1450 11 154 54

Hegenwulp 584 8 84 21

Posse grutto 12641 15 157 40

Grutto 285 4 35 9

Uatersnip 26 3 11 3

Houtsnip 2 1 2 -

Oeverloper 21 3 9 2 |

Tureluur 2675 8 153 39

Zwarte ruiter 48 2 10 5

Groenpoot 224 5 33 8

Kanoetstrandl, 799 3 52 13

Bonte Strandl. 8412 10 129 52

Paarse Strandl. 42 1 2 -

i

Erieteenstrandl, 255 8 44 11

Kemphaan 61 2 12 5

j Kluut 439 3 56
\
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Enkele opmerkingen per soort s

Bonte Strandloper

De grote stroom niet gedetermineerde steltlopers van 14 maart ( 2948 ex. in 8 uur )

hebben vermoedelijk betrekking op deze soort( zie verslag voorjaar 1975 ). De andere

topdagen waren 30 en 31 maart en 1 en 2 april, In totaal waren er 17 uren met meer dan

150 ex, De grootste uurtotalen waren ; 30-5 slO-llu s 805 Hbz, en 30-5s 9-10uï 545 Hbz,

1-4 s ll-12u, i 563 ex. IJmuidcn,

Evenals vorig jaar werden op overeenkomstige uren aan de Hondsbossche iets grotere aantal-

len genoteerd dan bij IJmuiden, Wat de spreiding over de dag betreft, kan worden opge-

merkt dat deze soort vaak tot na 11 u, flink doortrekt, maar na 17 u. vrijwel niet meer

gezien wordt. Langs het Noordzeestrand van de Waddeneilanden werden 138 ex, geteld.

Wulp

Op 14-5 tussen 14 en 15 u, werd het grootste uurtotaal genoteerd, nl. 100, (Schoorl)

Deze soort werd in de namiddag wel regelmatig waargenomen, hoewel do aantallen zelden

die van de ochtenduren overtreffen. Bij Schier werden boven zee 328 ex, gezien,

195 ex, in één uur; 16-4 ; 16-17 u.

Zij verplevier

Deze soort werd in het voorjaar van 1974 niet zo plotseling massaal trekkend waargenomen,

als in beide voorafgaande jaren. Wellicht werd de top meer gespreid door de aanhóudende

noordoostelijke wind. Zo was de gemiddelde presentie in april on mei 1975 21 %, maar in

1974 was dit 54 %• De uurmaxima van dit voorjaar zijn ook veel lager dan die van vooraf-

gaande jaren ; 9 mei; 17-18u ;112 ex. Noordwijkjlb mei; 7-8u ; 69 ex. Katwijk.

Deze soort werd in de namiddag heel weinig waargenomen, al doet do avond van 9 n»ei

anders verm oeden.

Tureluur

Dit voorjaar werden in de uren na 17 u. geen opvallende aantallen Tureluurs gezien. De

enorme piek in periode 17 werd veroorzaakt door slechts één dag nl. 28 april. Van 6u.

tot 13 u. werden te Noordwijk de volgende uurtotalen genoteerd ; 392-497-502-167-157-2^.,

Het was een regenachtige
,

iets nevelige ochtend mot wind NO 5D.

Ross Grutto

Veel niet gedetermineerde grote steltlopers hebben waarschijnlijk betrekking op deze

soort. Gedurende de topdagen 25 april t/m 1 mei werd deze soort op alle uren van do dag

in behoorlijke aantallen waargenomen. jn het gehc 1 waren er 51 uren met meer dan 100 ex.

Het grootste aantal per uur werd te Scheveningen op 30 april geteld ; 11-12 u ; 525 ex.

Op Schier was 1 mei ( met daar westelijke wind ) de beste dag. Totaal Waddengebied: 291ex

Kanoetstrandloper

Ook in het verslag over de voorjaarstrek in 1975 kon reeds worden gezegd, dat deze soort

er een zeer opvallend trekpatroon op na houdt. Evenals in andere jaren is er een sterke

trek te bespeuren in de tweede mei-decade. In 1974 was er eigenlijk alleen op 16 mei van

behoorlijke trek sprake, In 7 uren werden 545 ex. geteld. Deze soort trekt vooral in de

eerste ochtenduren en vrijwel niet meer na 12 uur.

Ross franjepoot

17 april ; 1 ex.—i 0 Schier (Bijlsma) ; 13-4 "franjepoot* 1 0 Schier (v.Diermen)


