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Sterns

Lachstern : 29 april - 1 ex. -> N - Katwijk ( A.Wassink )

5 mei - 2 ex. —> N - Noordwijk ( J. van Dijk )

15 mei - 1 ox, -4 N - Schevoningen ( J.F. de Miranda )

22 mei - 1 ex. -4 Z - Scheveningen ( P.L.Meininger )

Reuzenstem ; 27 april - 1 ex. —t N- Noordwijk en Zandvoort, 20 minuten na elkaar,

( L.van Duyn, T, van Spanje ),

Grote stem

Verdeling der uurtotalen s

Zlasse ; 0 1-10 ex. 11-50 ex, 51-100 ex. > lOOex.

Aantal uren ; 24 24 34 8 3 s Waddengebied

306 150 55 5 1 ; Hollandse kust

N.B, tusseneerste waarneming ( 31-3 ) en 1 juli.

Visdief/Noordse stem

In het Waddengebied werden in totaal 3925 ex. geteld en langs de Hollandse kust 18090 ex.

In het verslag over de voorjaarstrek over zee in 1973 werd reeds opgemerkt dat de noord-

oostelijke winden het trekpatroon van deze sterns zeer sterk beïnvloeden. Door de vrij

.onstanta noordoostelijke wind in het voorjaar van 1974 is de trek waarschijnlijk meer

gespreid dan in 1973, De vroegste ex. werden op 31-3 bij Noordwijk gezien. Zeer sterke

trek was er pas van 28-4 t/m 1-5, met als hoogtepunt 1464 ex, op 30-4 (Noordwijk 17-19u),

In het Waddengebied werden 2423 ex, geteld on langs de Hollandse kust 1961, Uit figuur 5

blijkt, dat de sterke doortrek van deze soort in het Waddengebied in week 17 langs de

Hollandse kust in het geheel niet is opgemerkt, hoewel in deze we k zeer langdurig werd

waargenomen. Het zou bij stoms erg interessant zijn om te weten wanneer de grote kolonies

in het Waddengebied, Denemarken en Zweden bezet zouden worden. Misschien dat er dan ook

iets gezegd kan worden over de jaarlijks terugkerende trek van de Grote stern in juni.

Juist in deze maand, als in Nederland al met broeden begonnen is, begint de trek van

Grote sterns langs de Hollandse kust pas een beetje op gang te komen. Of hebben we hier

net overzomerende ex, te maken, die tegen de noordoostelijke wind in fourageervluchten

uitvoeren, zoals dat in augustus ook zovaak te zien is ?

In de avonduren werd deze soort vrijwel nooit waargenomen, De grootste uurtotalen zijn :
27-4 : 9-11u. resp. 93 en 125 ex. Schier.

8-5 : 8-9u, 170 ex. Schier.

4-5 : 5½-7½u. resp 381 en 77 ex. Terschelling

1-6 : 6—7u. 171 ex. Noordwijk
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Ook op 17 en 18 mei was de trek vooral na 17 u, erg sterk met soms meer dan 400 ex./uuuj,
De laatste piek langs de Hollandse kust viel op 1 juni ; 6-7u ï 425 ex.

In het Waddengebied waren de beste dagen s27 en 28 april,8,9»13 on 18 mei, Uurmaxima z

8-5 s6-9u, resp, 89,160 en 245 ex, 18-5 t r7è-18ju, ’ 940 ex, Schiermonnikoog,

Over de trok van de Noordse stem valt ook dit jaar niet veel te zeggen, In het Wadden-

gebied werden 278 ex, geteld en langs de Hollandse kust J26 ex, De meeste ex. na 3 mei.

Verdeling der uurtotalen s

Klasse z 0 1-10 ex. 11-50 ex, 51-100 ex, 101-200 ex. > 200 ex.

Waddengebied ; 55 19 25 6 5 5

Hollandse kust; 54 70 94 38 29 21

Dwergstem

Totaal Waduengebiod s 411 ex. Totaal Hollandse kust 1 1128 ex,

i

De trek van deze soort verloopt zeer grillig. Ter illustratie 28 april te Noordwijk van

6 tot 13 uur sresp, 0, 3» 0, 0, 19, 91» 5» Meestal is de Dwergstem in de avond

talrijk, maar plotseling is er sterke trok 3 Scheveningen 8 mei;17'i’“19i'u-. resp, 107

De eerste Dwergstems werden op 7-4 aan de Hondsbossche gezien. Verdeling der uurtotalens

Klasse ; 0 l-5ex, 6-10 ex, 11-25 ax, 26-50 ex, 50 ox.

Waddengebied; 60 14 5 8 6 -

Hollandse kust; 226 54 10 13 5 -3

Zwarte stem

In het Waddengebied werden 49 ex. geteld. Hiervan trok ruim 60 % door tussen 28-4 en 2-5.

De eerste Zwarte sterns werden op 18 april op Schier gezien. Langs de Hollandse kust

werd deze soort in 56 uren waargenomen, waarbij 308 ex. geteld werden, De helft hiervan

trok door op 16 en 17 mei, Uurmaxima;16-5;6-7u: 41 ex,Katwijk,17“5s7-8u.37ex.Noordwijk,


