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Meeuwen

Dwergmeeuw

In het Waddengebied wordt de eerste Dwergmeeuw op 17 juli en de laatste op 2 nov.

waargenomen. Langs de Hollandse kust wordt de eerste pas op 26 juli gezien, maar

de laatste doortrekker/wintergast wordt op 28 dec. waargenomen. Hiermee is meteen

al een opvallend feit bij de Dwergmeeuw aangestipt. In nov. werden nl. nog 121 ex.

-> Z gezien en in dec. werd de soort nog op 9 dagen waargenomen met in totaal 15 ex.

Noordzeekust Waddengebied -* W 495 0 i 21 % juv.

Hollandse kust
, .

—
’
-

Z 561 -> N 554 19 % juv.



KLEINE JAGER

(Stercorarius
parasiticus)

A

A

GROTE JAGER

(Stercorariua skua)

A

MIDDELSTE JAGER

(Stercorarius
pomarinus )

A

B

niet gedetermineerde jagers
(not identified Stercorariidae)

Figuur 6 JAGERS A : uurgemiddelden per periode

(Stercorariidae)
B : presentiepercentages per periode

voor alle jagers samen



A

B

Figuur 7 DRIETEENMEEUW A Uurgemiddelden per periode

(Risa tridactyla)
B Presentiepercentages per periode

A

B

Figuur 8 DWERGMEEUW A Uurgemiddelden per periode

(Larus minutus)
B Presentiepercentages per periode
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Bij Knokke en Zeebrugge is de Dwergmeeuw de gehele nazomer en herfst talrijk. Het

voorkomen bij Westkapelle kan hiermee in verband staaj ( zie ook het najaarsverslag

1973 en het verslag van de simultaantelling van 21 sept, 1974 )•

Percentages juveniele dieren voor de Hollandse kust :

juli 0 % - aug, 14 % - sept, 47 % - okt, 16 % - nov, 9 % - dec, 25 %
,

Uurfrequentieverdeling voor Dwergmeeuw :

DRIETEENMEEUW

In het Waddengebied werden de eerste ex, gezien op 21 en 29 juli resp, op Rottumer-

plaat en Vlieland, Langs de Hollandse kust verscheen deze soort al op 26, 27, 28 en

29 juli in 8 uren met 11 ex. Ook in deze verslagperiode blijft de Drieteenmeeuw bij

de augustus-en septemberstormen opvallend schaars. Zo worden bij het stormpje van

22 sept, wel 55 ex, in 3 u bij Zeebrugge waargenomen, maar langs de Hollandse kust

worden slechts 4 ex. in 22 u gezien, De zeer onregelmatige verdeling langs onze

kust blijkt ook weer bij’de storm van 5 okt, i Ameland 804 ex, in 9 u - Hbz, 14 ex,

in 6 u - IJmuiden 38 ex, in 9'u - Scheveningen 1 ex, in 9 u.

De merkwaardigste dag van de gehele verslagperiode is ongetwijfeld 27 okt, geweest.

Van zuid naar noord gaande zien we het volgende s

Cadzand : tussen 13 en 14 u. - 1000 snelle meeuwen ver op zee zuidwaarts, waarschijn-

lijk Drieteenmeeuwen,

Scheveningen ; slechts 1 Z in 6 u,

Noordwijk s 28 ex,-4 N en 2 ex, Z in 4 u, ( vrijwel alleen adulte vogels ),

Hondsbossche : 11,085 ex, -y N in 9 u, ( minder dan 5 % adulte vogels ),

Uit deze gegevens krijgt men de indruk, dat er tussen Noordwijk en de Hbz, een

sterke oostwaarts gerichte stroom juveniele Drieteenmeeuwen op onze kust is gestoten

en daarna tegen de wind in weer noordwaarts in zee is verdwenen. Op Schier werd op

deze dag vrijwel geen Drieteenmeeuw gezien. Misschien dat deze geweldige stroom in

oostwaartse richting is gaan vliegen door de plotselinge oostwaartse uitstulping in

de Engelse Noordzeefcustlijn bij de Wash Bay, ( Vergelijk ook met de Kleine Alk ).

De volgende dag ( 20 okt.) was de situatie geheel anders :

De meeste Dwergmeeuwen werden gezien op 18 okt., 20 t/m 28 okt en 28 nov., dagen met

doorgaans harde wind tot storm uit west tot noordwest. Ook voor deze soort bood de

Hbz. de beste mogelijkheden . Ter illustratie enkele uurgemiddelden:

Westkapelle Scheveningen IJmuiden Hondsbossche

periode 42
_

0,6 0,0 1,6 5,4 -4 Z 3,9-4 N

periode 43 3,0 0.5 0,6 0,5 -4 Z 1,3-4 N

klasse 0 1-5 6-10 11 - 20 21 - 50 50+

Noordzeekust Waddengebied 525 54 10 10 5 2

Hollandse kust
i

749 127 22 15 1 1

Noordzeekust Waddengebied W 18,75 0 ..... 4 % juv. 54

Hollandse kust Z 735 N 11531 t.p, 48 % juv. 91
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Scheveningen s 168 ex, —* Z in 6 u, Noordwijk ; 171 ex, Z in 7 u,

Hondbossche s 5 ex. —? Z en 7 ex. —* N in 8 u.

Schiermonnikoog s 937 ex. W in 9 u,

Tenslotte enkele percentages van juveniele vogels voor de Hollandse kust,

juli 90 % - aug, 60 % - sept, 57 % - okt,
+

50 % - nov. 33 % - dec. 39 % .

Bij de berekening van het oktoberpercentage zijn de vogels van 27 okt aan de Hbz,

niet meegeteld,( het percentage juveniele vogels was daar op die dag meer dan 95 )•

Uurfrequentie verdeling voor Drieteenmeeuw :

VORKSTAARTMEEUW

5okt. - 2 adult —* N - IJmuiden Bijlsma cs.

28 okt, - 2 adult —> W - Schiermonnikoog - Van Eerden

28 okt, - 1 adult —* Z - Scheveningen - Buurma

GROTE BURGEMEESTER

11 aug, - 1 ex, 2
e

jaars —* W - Vlieland, ( zeer grote meeuw, geheel wit; bij-

zonder zware diepdoorslaande vleugelslag 5 op bovenzijde der vleugels

hier en daar kleine zwarte vlekjes - Bijlsma ),

21 sept, 2 ad, —* W - Ameland - Koopman

6 okt, 1 ad, —> Z - IJmuiden - Bijlsma

Hierna alleen waarnemingen van eerste jaars vogels en wel op ;

22 okt, 1 t.p,- en op 23, 26 en 27 okt resp. 1, 2 en 1 ex. —* W - alle op Schier,

25 okt, 1 ex. —% Z - IJmuiden 3 nov, 1 ex. —* Z - Noordwijk

27 okt. 1 ex. -4N en 1 ex, t.p. - Hbz, 22 nov.l ex, —% Z - Scheveningen

2 nov, 1 ex, Z- Hoek van Holland 25 dec.l ex, —N - Hbz.

KLEINE BURGEMEESTER

7 dec. 1 ex. in eerste winterkleed —> Z - Scheveningen - Remeeus
,

Be Zwartkopmeeuw werd alleen uit België’ gemeld ( 21 sept, 2 ex, en 19 okt. 1 ex.).

STERNS

klasse 0 1-5 6-10 11-25 25 - 50 50 +

Noordzeekust Waddengebied 526 58 4 6 2 9

Hollandse kust 807 150 21 15 8 16

Waddengebied Hollandse kust

TOTAAL
—W 0 —* z -* N t.p.

"visdief/noordse stem" 28221 2481 30796 3826 29 65553

Visdief 50 - 2841 557 361 3582

Noordse stem 129 - 255 26
- 408

Grote stem 22719 3896 9576 4549 151 40871

Dwergstem 510 72 559 24 2 1167

Zwarte stem 790 20 790 180 5 1785

Lachstem 4 - 4 2 - 10



VISDIEF / NOORDSE STERN

(Sterna hirundo/Sterna macrura)

GROTE STERN

(Sterna sandvicensis)

DWERGSTERN

(Sterna albifrons)

ZWARTE STERN

(Chlidonias niger)

LACHSTERN

(Gelochelidon nilotica)

Figuur 9 STERNS Uur emiddelden per periode



ALK / ZEEKOET

(Alca torda / Uria aalge)

KLEINE ALK

(Plautus alle)

PAPEGAAIDUIKER

(Fratercula arctica)

Figuur 10 ALKEM (Alcidae) A Uurgemiddelden per periode

B Presentiepercentages voor alle

Alkachtigen samen.

Figuur 11 AALSCHOLVER Uurgemiddelden per periode
(Phalacrocorax carbo)

Figuur 12 KUIFAALSCHOLVER aantal ex. per periode
(Phalacrocorax aristoteles)
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In figuur 9 is bij het bovenste diagram het uurgemiddelde berekend over het aantal

Visdief + Noordse stem + "visdief/noordse stom'i

Met behulp van de verzamelde gegevens is geen betrouwbaar beeld te schetsen van

de doortrek van de Noordse stem, De meteorologische omstandigheden bepalen vaak

of het mogelijk is of de passerende sterns als Visdief of Noordse stem gedetei>-

mineerd kunnen worden. Ook is het voor veel waarnemers erg moeilijk om zelfs bij

een goede belichting beide soorten te onderscheiden. Uit de dagelijkse waarnemingen

te Noordwijk krijgt men de indruk dat de Noordse stem veel minder dan de Visdief

mee doet met de noordwaarts gerichte fourageertrek bij wind tussen noord en oost,.

Daarentegen trekt de Noordse stem veel duidelijker bij harde aanlandige wind. Bij

dergelijke weersomstandigheden worden zelfs flinke groepen Noordse sterns trekkend

langs de binnenduinrand waargenomen,
“

De trek van de ''noordse dieven"werd in de nazomer gekenmerkt door het in verge-

lijking met andere jaren geringe aantal noordwaarts vliegende vogels. Langs de

Hollands kust was 15 aug, een geweldige uitschieter. Bij IJmuiden werden tussen

6 en 16 u, de volgende uurtotalen genoteerd s 265 - 1515 - 1535 ~ 1020 - 954 -

175 ”254 - 50 - 34 - 20 , In het Waddengebied viel de top op 2 aug, met 959 ex.,

in één uur op Vlieland,

Tot periode 35 is de presentie van de "noordse dieven" voor de Hollandse kust

nog 100 %, ,Pas na periode 40 zakt dit percentage beneden de 50,

De laatste Noordse stem wordt in het Waddengebied gezien op 20 okt, ( Texel ) en

langs de Hollandse kust op 26 okt, ( Ebz,), De laatste Visdief wordt bij Westkapelle

gezien op 24 okt. Tenslotte worden op 10 nov, nog 4 "noordse dieven" bij Noordwijk

gezien.

Uurfrequentie verdeling voor Visdief -h Noordss stern + "visdief/noordse stem”

De piek in de trek van de Grote stc-m valt langs de Hollandse .kust duidelijk later

in het seizoen, De beste trekdagen voor deze soort waren 28 aug. ( bij zwakke S.W

wind ) en 31 aug, ( bij zwakke 0 wind ) In sopt wordt de Grote stem neg in twee

uren met meer dan 100 ex, waargenomen (15 sept, Oostkapelle 173 ex, en 19 sept.

Katwijk met 106 ex, ),

In het Waddengebied zijn de beste dagen 7 aug. met 2507 ex. in 5 uur op Vlieland

en 14 aug. met 1405 ex. in 3 uur op Schiermonnikoog,

Tot periode 35 handhaaft de Grote stem voor de Hollandse kust een presentie van

ICO c/o 0
Na periode 40 zakt ook bij deze soort het presentie percentage beneden de 50

De laatste Grote sterns worden gezien op Ameland ( 23 okt.) en de Hbz,( 26

Ook in dec. werd deze soort nog gezien nl, op 14 dec. en 29 dec. te Scheveningen

( med. J,Ruinaard ).

klasse 0 1-10 11 - 50 51-100 101-200 201-500 1 500+

Waddengebied.. 165 111 152 53 48 37 i 3

Hollandse kust 477 256 14? 61 48 ■■ 32 12 |
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Langs de Hollandse kust ontbreekt de Dwergstem vrijwel steeds in de gemegde noord-

waarts vliegende groepen van Visdief en Grote stem, De weinige noordwaarts vliegen-

ds ex, werden aan de Hbz, waargenomen. Het presentiepercentage komt slechts in één

periode boven de 50, nl. in periode 55» waarin ook het topuur viel ; 42 ex,—» N op

18 aug, te Noordwijk, In het Waddengebied valt het topuur op 1 aug, ;57 ex. Schier,

De laatste Dwergstems worden gezien op 6 sept, (Texel) en 12 okt. (Hbz,),

In 1974 werden in het Waddengebied opvallend veel Zwarte sterns waargenomen. Groep-

jes boven het wad waren geen onbekend verschijnsel, maar regelmatige trek boven zee

werd tot nu toe slechts van enkele eilanden gemeld ( Avifauna van Texel, Vogels van

Terschelling), Een topdag was 22 aug, toen op Schier. 206 ex, in 3 u werden geteld.

Langs de Hollandse kust verbleven deze nazomer geen opvallende aantallen. Er was

zelfs geen enkel uur met meer dan 100 ex, ( maximale uurtotaal 41 ex, op 19 aug,

te Noordwijk ), Het presentie percentage was alleen in periode 33 boven de 50, nl,

70, De laatste Zwarte stem werd op 29 sept op Ameland gezien en op 19 okt, bij

Scheveningen,

Uurfrequentie verdeling voor de Grote stern

Uurfrequentie verdeling voor Dwergstem :

Uurfrequentie verdeling voor Zwarte stem :

LACHSTERN

29 juli - 1 ex. -4 W - Vlieland 25 aug, - 1 ex, —» Z - Maasvlakte

8 aug, - 1 ex, -5 W -

" 50 aug, - 1 ex, —J W - Vlieland

15 aug, - 1 ex. —4 Z - IJmuiden 4 sept,- 1 ex, —4 W -

11

15 aug, - 2 ex, —A N - Hbz, 10 sept.- 1 ex, -A Z - Katwijk

25 aug, - 1 ex, —- Z - Haamstede

REUZENSTERN

17 aug,- 1 ex, —» Z - Egmond - Buurma

22 aug,- 1 ex. —» W - Schiermonnikoog - Van Eerden

DOUGLAS STERN

Op 27 okt. werd bij Noordwijk omstreeks 9 u een juveniele stem waargenomen die

kenmerken van een Dougalls stem vertoonde. Twee uur later werd aan de Hbz, door

velen een juveniele Dougalls stem her.-.nd. Waarschijnlijk hetzelfde ex.

klasse 0 1-10 11-50 51-100 101-200 201-500 500 +

Waddengebied 146 92 193 80 41 19 1

Hollandse kust 527 255 140 61 24 7 1

klasse 0 1-10 11 - 20 21 - 50 50 +

Waddengebied 497 69 15 5 1

Hollandse kust 922 86 11 5 -

i klasse 0 1-10 11 - 20 21 - 50 50 +

Waddengebied 458 109 9 8 1

Hollandse kust 862 125 8 10 -



1 nov, - 1 ex. -

" 7 dec. - 1 cx, Hbz,
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ALKEN

Op 1 aug, werd bij Schier al een "alk/zeekoet" waargenomen. Op 27 aug, was hier

al een Alk aanwezig. Langs de Hollandse kust werden de eerste "alk/zeekoeten"

gezien op 1 en 3 sept,(Hbz, en Noordwijk), September blijft verder een goede

maand met op veel dagen Zeekoeten, Zeer regelmatig wordt het verschijnen op zee

pas na 20 okt, en dan met name bij de Hbz. Ter illustratie enkele presentie -

percentages voor verschillende posten ( voor "alk/zeekoet, Alk en Zeekoet )

De grootste uurtotalen werden genoteerd op

18 okt, - 10-11 u ; 8 ex. —4 Z "alk/zeekoet" - IJmuiden

24 okt. - 12-15 u :16 ex. -4 N
"

- Hbz.

2 nov, - u :14 ex, -4 N "
- Hbz,

In de laatste dagen van het jaar werden bij Noordwijk nogal wat vondsten gedaan

van met olieresten besmeurde vogels waaronder 3 Alken en 9 Zeekoeten
,

De eerste Kleine Alk werd op 24 okt, aan de Hbz, gezien. Op Schier worden op 26

okt, 2 ex, waargenomen. Voor deze soort is 28 okt, de belangrijkste dag geweest.

Op Schier werd waargenomen van 8 tot 17 u met het volgende resultaat;

2 + 2 + 9 + 13 + 16 + 2 + 1 + 1+0, Alle vogels vlogen over de eerste branding

in westelijke richting. Langs de Hollandse kust wordt alleen bij Scheveningen een

groepje van 7 ex. in zuidelijke richting vliegend waargenomen, De volgende dag

levert op Schier tussen 10 en 15 u het volgende op ; 2+9+5+12 .

Langs de Engelse Noordzeekust is de 29® oktober een recorddag. Van Kent tot

Northumberland werden noordwaarts vliegende Kleine Alken gezien. Vooral ten noorden

van de Washbay waren de aantallen groot s Spum 319 en Homsea 179 ex.

Uit deze waarnemingen krijgt men de indruk dat onder invloed van de KV stormen

een krdngbeweging is ontstaan, waarbij de meeste Kleine alken langs de Waddenkust

in westelijke richting zijn blijven vliegen om bij de Engelse kust in noordelijke

richting af te buigen( vergelijk de trekbeweging van de Drieteenmeeuw in tegen-

gestelde richting op 27 oktober ), Na 29 okt, werden nog Kleine alken gezien op :

50 okt. - 1 ex. - Schier 2 nov, - 1 ex.(vondst)- Schier 29 dec, - 1 ex,- Hbz,

31 okt. - 2 ex, -

" 22nov, - 2 ex. - Scheveningen

Waddengebied Hollandse kust
TOTAAL

z ->N
'

t,p.

"alk/zeekoet" 14
...

47 195 -
- 6 262

Alk 5 - 22 4 31

Zeekoet 7 3 20 24 54

Kleine Alk 81 8 4 - 93

Papegaaidulker - 3 4 - 7

Westkapelle Scheveningen/No ordwijk IJmuiden Hondsbossche

periode 42 17 *0 - 18 24

periode 43 0 . 3 J '■ 32 70

periode 44 - 15 40 64
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Papegaaiduikers werden waargenomen op ;

24 okt, - lex, -4 N - Hbz. 28 okt, - 1 ex. -4 Z - Scheveningen

25 okt, - 1 ex,—* N -
" 1 nov, - 1 ex, -4 Z - Schoorl aan Zee

27 okt. - 1 ex,-> Z -

11 2 nov, - 2 ex, - t,p. ,
later -4 N - Hbz.

AALSCHOLVERS

In het Waddengebied vielen alle waarnemingen van Aalscholvers tussen 27 juli en

25 september. Er waren 18 uren waarin Aalscholvers werden gezien. De beste dag

was 7 aug, met op Schiermonnikoog tussen 5è en u s 25 + 8 + 10
,

alle in ooste-

lijke richting. Ook langs de Hollandse kust was 7 aug, de beste dag met 8 ex, N (|
en 1 ex, Z in 2 uur te Noordwijk, Langs de Belgische kust werden beduidend

neer Aalscholvers gezien, zoals 41 ex, in 2 uur te Zeebrugge op 29 september.

Bij de simultaantelling van 21 sept, werden langs de Belgische kust op vrijwel elk

uur van de dag Aalscholvers gezien, maar langs de gehele Nederlandse kust niet één.

Op de volgende dagen werden bij IJmuiden waarnemingen van Kuifaalscholvers gedaan s

15 sept,-10 okt,-2 nov,-17 nov,-27 en 29 dec, steeds 1 ex. ter plaatse. Op 18 nov.

en 7 dec, werden bij IJmuiden 2 ex, ter plaatse waargenomen. Het is moeilijk uit

de beschrijvingen op te maken of het bij de waarnemingen van 1 ex, steeds om ver-

schillende dieren ging, De volgende waarnemingen van passerende Kuifaalscholvers

werden gedaan ;

8 sept, - 1 ex, -4 Z - IJmuiden

lOsept, - 1 ex, -4 Z - Scheveningen

22 okt, - 1 ex, —» N - Westkapelle

23 okt, - 1 ex, -4- N - Westkapelle

10 nov, - 1 ex, -4 N - Scheveningen

4 dec, - 1 ex, —* Z - Katwijk

BLAUWE REIGER

Langs de Hollandse kust werd deze soort in 36 uren waargenomen. Hierbij werden

81 ex. -4 Z en 16 ex, -4 N geteld, De meeste ex, werden gezien op 3 cn 4 aug. te

Katwijk ( resp. 10 en 13 ex. ).

PURPERREIGER

18 aug. 1 ex. -4 Z - Cadzand

LEPELAAR

0 aug- 1 ex. Z - Noordwijk

WATERWILD

Voor de eerste keer willen we ook enige gegevens opnemen over de trek van het

waterwild. Men vergelijke deze aantallen met de voorjaarsgegevensi

Waddengebied Hollandse kust
TOTAAL

w o z N t.p.

"aalscholver" 1 5 - 1 - 7

Aalscholver 7 49 21 50 7 114

Kuifaalscholver - - 5 5 2 8



uur bij Hoek van Holland,
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De vrij hoge totalen van de Wilde eend worden veroorzaakt door twee ochtenduren te

Cadzand met 535 ex, — N op 25 aug. en 252 ex. -4 Z op 1 sept. ( voedseltrek ? ).

Op 21 aug, worden op Schier de meeste Wintertalingen gezien ;. 369 ex, in één uur.

Voor de Hollandse kust valt het topuur op 29 sept. ; 74 ex. -4 Z - Cadzand,

Smienten worden in het Waddengebied vooral in periode 44 gezien ( 151 ex. in één u

op 3 nov.) en langs de Hollandse kust is 30 dec. de beste dag ;291 ex, Z in twee

TABEL 3

WADDENGEBIED HOLLANDSE KUST

SOORT

i

TOTAAL aantal
uren

waarin
de

soort

is

gezien
aantal
uren

waarin
50

%

presentie
%

TOTAAL

Z

TOTAAL
N

•

aantal
uren

waarin
de

soort

is

gezien Ut

N 'ëR 2

i

en

periode
waarin

deze

wordt
bereikt

-j

CD

d

H
ro

w

ro

ö

e+

H*
O

Wilde eénd 107 42 10 7 433 728 79 1 16% - 44

Wintertaling 1059 68 8 12 505 228 113 10 53% - 41

Zonertaling 5 1 1 9 4 4 1 — —

Smient 675 47 9 8 938 297 85 4 38% - 52

Pijlstaart 258 12 3 2 78 2 15 3 5 % - 36

Slobeend 46 14 3 2 28 58 13 3 6 % - 31

Krakeend 3 2 1 - 9 8 8 1 3 % - 42

Kuifeend 118 16 1 5 55 93 42 5 36% - 51

Toppereend 29 10 1 2 25 11 17 2 5 % - 45

Tafeleend 6 3 1 - 108 2 14
,

1 8 % - 34

Brilduiker 101 15 2 3 37 12 24
*

4 ,28% - 47

Ijseend 9 9 5 2 11 7 14 2 6 % - 41

Grote Zeeëend 552 80 11 14 !53 168 102
.

7 28% - 47

Zwarte Zeeëend 52149 567 77 97 12279 9085 748 52 100%-50

Eidereend 12993 354 19 60 346 466 114 8 59% - 47

Grote Zaagbek 6 1 1 - 3 7 6 1 — —

Middelste Zaagb, 191 47 10 8 504 193 155 14 CM'3"1$

Nonnetje 2 1 1 - 2 — 1 1 —

iBergeend 496 35 3 6 513 257 135 11 5C% - 27

Rotgans 513 24 3 4 678 155 90 7 36% - 41

Grauwe gans 65 4 2 1 35 10 6 1 —
—

Kolgans - -
- - 44 - 1 1 — —

Kleine zwaan 9 1 1 - 14 - 1 1 —
—

Knobbelzwaan - -
- - 5 t.p. - 1 - - -
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Op 25 juli worden tij IJmuiden al 6 Toppereenden -4 Z gezien. In het Waddengebied

wordt de eerste Topper op 20 aug bij Schier waargenomen, Kuifeenden worden vooral

bij Scheveningen, Katwijk en Noordwijk waargenomen. De grootste groep bedroeg 20 ex.

op 4 nov. te Scheveningen, De meeste Tafeleenden worden op 7 dec, bij Scheveningen

waargenomen ( 74 ex, —* Z in één uur ), Op 21 aug, wordt bij Schier al een Bril-

duiker waargenomen. Op 3 nov, valt op Schier het topuur met 39 ex,-rW,

De eerste Ijseend wordt op 24 aug, bij Schier waargenomen, gevolgd door 1 ex. op

21 sept. bij Ameland, In het Waddengebied worden verder nog Ijseenden gezien op

19, 26, 27 en 28 okt, resp. 1, 1, 2,2 ex, en op 2 nov, 1 ex. Al deze waarnemingen

hebben betrekking op westwaarts vliegende vogels die op Schier werden waargenomen.

Langs de Hollandse kust wordt de Ijseend vanaf 6 okt. opgemerkt. Het grootste

uurtotaal valt op 12 okt, met 4 ex. bij Scheveningen, In tegenstelling totvoor-

geande jaren wordt de Ijseend nu slechts éénmaal in nov, en éénmaal in dec, gezien,

In het Waddengebied werden in deze verslagperiode belangrijk minder Eiderscnden

gezien dan in de overeenkomstige periode van 1975» Het percentage oostwaarts

vliegende dieren was nu 4i % ,
De trekgolven zijn niet in het gehele Waddengebied

even duidelijk op te merken s 25 juli-12 aug, op Ameland en Schier een uurgemiddelde

van 82 ( over 40 uren ) maar Texel en Vlieland slechts een uurgemiddelde van 5?5

( over 48 uren ), Maximale uurtotalen voor het Waddengebied s

3 aug, 730 ex, 5 - 6 u Schiermonnikoog

7 aug. 899 ex, 7%- "

Bij IJmuiden wordt gedurende de maanden juli en augustus steeds een groep van

ongeveer 60 Eidereenden gesignaleerd ( maximum op 25 juli % 67 ex, ). In figuur 13

zijn deze overzomerende dieren niet opgenomen. Een duidelijke piek valt voor de

Hollandse kust niet te constateren. Grootste uurtotaal ; 62 ex. —7
N- 29 sept. Urn,

Uurfrequentie verdeling voor de Eidereend s

De eerste Grote Zeeëend werd reeds op 20 juli op Rottumerplaat waargenomen. In aug.

is deze soort voor Schier al een regelmatige verschijning s in 21 uren werden

42 ex, waargenomen. Van het totaal van 522 ex. in het Waddengebied vlogen er 31

in oostelijke richting, De beste trekdag was 27 okt. met tussen lOj? en 14Ür u

35 ex. op Schiermonnikoog.

Langs de Hollandse kust wordt de Grote Zeeëend vanaf 15 aug. waargenomen,

De grootste uurtotaien werden vastgesteld op 24 okt.s 14 ex, Z Westkapelle

én op 2 nov, ; 18 ex, —$ Z Noordwijk,

Op 26 okt, werd de Grote Zeeëend bij de Hbz, en IJmuiden gedurende 12 uren on-

gemerkt, maar steeds in zeer kleine groepjes die vooral noordwaarts vlogen. Bij

Zeetrugge echter werden in 2 uur 54 ex, in zuidelijke richting vliegend geteld.

klasse 0 1-10 11 - 50 51 - 100 101 - 200 201-500 500 +]

Waddengebied 251 174 102 22 14 11

'

2

Hollandse kust 8?8 137 25 10 - - -



IJSEEND (Clangula hyemalis)

EIDEREEND (Somateria mollissima)

GROTE ZEEËEND (Melanitta fusca)

ZWARTE ZEEËEND

(Melanitta nigra)

Figuur 13 ZEEËENDEN Uurgemiddelden per periode



ROTGANS

(Branta bernicla)

MIDDELSTE ZAAGBEK

(Mergus serrator)

BERGEEND

(Tadorna tadorna)

WINTERTALING

(Anas crecca)

Figuur 14 Uurgemiddelden voor enkele soorten waterwild
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In het Waddengebied is de Zwarte Zeeëend op vrijwel elk uur present ( gemiddelde

presentie 97 % )• Van het totaal van 52.149 ex, vloog slechts % in oostelijke
t

richting,

Langs de Hollandse kust is de situatie geheel anders. In veel uren ( 2591 ) wordt

de Zwarte Zeeëend in het geheel niet waargenomen, In augustus en begin september

gaan er soms dagen voorbij zonder dat er langs de gehele Hollandse kust ook maar

één ex, gezien wordt. Perioden met een opvallende lage presentie zijn per* 34 en

per, 3é met resp, 55 % en 47 %•

De grootste aantallen per uur werden langs de Hollandse kust genoteerd op %

26 juli - 220 ex,:-? Z - Noordwijk

28 sept.- 396 ex.—5 Z - Hbz, ( met op die dag vrijwel geen Zwarte Zeeëenden bij

1 dec, - 207 ex,—?' Z -

11
Söheveningen en Noordwijk ) «

In het Waddengebied liggen de maxima in een andere categorie 1

3 aug, - 1537 ex, in 2. uur - Schiermonnikoog

14sept,- 1509 ex. in 2 uur -

"

29sept.- 4511 ex. in uur- Ameland

De eerste Middelste Zaagbekken worden op 26 juli bij Vlieland en op 30 juli bij

ÏJmuiden waargenomen. Van regelmatige doortrek is pas op 28 september sprake als

deze soort in 7 van de 15 uren waargenomen wordt, In hot Waddengebied vindt’de

sterkste doortrek plaats in de perioden 45 en 44
,

De maximale, uurtotaleil komen

hier nooit boven de 20 ex,- Langs de Hollandse kust worden wel veel grotere groepen

opgemerkt. De beste dag is hier 19 okt, met bij Scheveningen tussen 9 en 13 u

resp. 45+26+14+14 ex.

Hot trekbeeld van de Bergeend wordt sterk beïnvloed door de ruitrek naar de Duitse

bocht, De aantallen in juli waren niet erg groot vergeleken met andere jaren. Langs

de Hollandse kust worden de grootste aantallen in de eerste helft van juli gezien,

maar in het Waddengebied.passeren de meeste ex, op 2 en 3 aug, ( uurtotalen ;

94? 29, 34 en 81 op Schier, ), Langs de Hollandse kust worden de meeste Bergeenden

geteld op 12 juli ( 52 ex, — N ) en op 26 nov, ( 38 ex. — Z ) te Noordwijk ,

Op 29 juli wordt op Vlieland al een Rotgans gezien, De beste trekdag in het Wadden-

gebied was 22 okt, met op Schier 260 ex, in 3 uur.

Op 51 aug, wordt aan de Hbz, de eerste Rotgans voor de Hollandse kust genoteerd,

De beste dagen zijn 6 okt. met 48 ex, in 2 uur op de Hbz, en 9 okt, met 147 ex,

in één uur te Katwijk,

Durfrequentie verdeling voor de Zwarte Zeeëend :

klasse 0 . 1-10 11-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1000 +

Waddengebied 18 98 178 121 94 55 .11 1

Hollandse kust 259 284 339 93 34 6 -
-
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STELTLOPERS

Volledigheidshalve willen we deze keer ook een kort overzicht geven van de stelt-

loperwaamemingen, De aantallen waargenomen steltlopers zijn in het najaar zelfs

geen schaduw van de enorme aantallen die op de voorjaarstrek waargenomen kunnen

worden. Het is zeer de vraag of de waarneembare trek in nazomer en herfst represen-
i 1 vV j

tatief genoemd kan worden voor de werkelijke trekbewegingen van steltlopers.

Enkele opmerkingen per soort s

Scholekster
.

De meeste ex, werden geteld van eind juli tot half augustus. Slechts

dén uur'met meer dan 100 ex. ( 29 juli s155 ex, Z Katwijk ),

Kievit. Vooral in augustus werd deze soort in zuidelijke richting vliegend waar-

genomen, üurmaxima op 51 aug, en op 8 okt, resp, 150 en 108 ex. bij de Hbz,

Zilverplevier, Langs de Hollandse kust valt de helft van het aantal waarnemingen

in augustus, De uurtotalen blijven steeds beneden de 10 ex.

Goudplevier, Hoewel ook bij deze soort ongeveer de helft van het aantal

uit augustus komt, worden de grootste uurtotalen in november bereikt 5 18 nov. 11 ex.

bij Katwijk en 28 nov, 20 ex. bij Scheveningen,

Bontbekplevier. Deze soort wordt vooral in sept, gezien. Voor de Hollandse kust

valt ruim de helft van het aantal uren in deze maand, Uurmaximum 1 36 ex, op 22 sept.

te Cadzand.

Steenloper, In het Waddengebied werd het grootste deel van de waargenomen ex, op

Vlieland gezien, De aanwezigheid van de stenen strekdammen is hier niet vreemd aan.

Langs de Hollandse kust wordt deze soort ter plaatse waargenomen vanaf begin okt.

bij Hbz,, IJmuiden en Scheveningen, ( variërend van 4 tot 40 ex. ),

Watersnip, De beste dag voor deze soort was 15 aug, met 75 ex, in 2 uur bij IJmuiden,

Regenwulp • Op 14 aug, worden op Schier in één uur 250 ex, geteld, De laatste Regen-

wulp wordt op 7 okt, genoteerd, ( bij IJmuiden ; het ex, met de zeer korte snavel ). ,

Rosse Grutto, In het Waddengebied zijn de perioden 30 en 31 de beste tijd voor

deze soort. Er waren 5 uren met meer dan 100 ex.

Oeverloper. Alle waarnemingen tussen 15 juli en 12 okt, De meeste ex, op 16 aug.

bij IJmuiden ; 17 ex, Z in 2 uur.

Paarse strandloper. Op 30 juli worden op Schier de eerste ex, gezien. Op 8 aug. zijn

bij Scheveningen reeds 2 ex. aanwezig. Vanaf begin okt, wordt deze soort vrijwel

dagelijks op de verschillende basaltglooiingen waargenomen, De grootste aantallen

worden gezien bij IJmuiden ( max, 50 ex.) en bij Westkapelle ( max. 32 ex.).

Drieteenstrandloper, Op Rottumerplaat worden half juli pleisterende ex. gezien.

Langs de Hollandse kust wordt deze soort regelmatig langstrekkend waargenomen vanaf

23 juli, De grootste groep word hier gemeld van het IJmuidense strand ; 250 ex. op

29 dec. Het hoge totaal in het Waddengebied wordt veroorzaakt door de vele t.p. -

vogels, zoals 200 ex, op 1 km. tijdens de storm van 28 okt.

Kluut, Behalve de in tabel genoemde 2 ex, werden op 5 oktober nog 12 ex, foura-

gerend op het IJmuidense strand waargenomen.



Van de met een
+

teken gemerkte soorten werden langs de Hollandse kust ook ver-

scheidene ex* ter plaatse waargenomen.
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TABEL 4 STELTLOPERS

WADDENGEBIED H0LLARDSE KUST

SOORT
1

tr*

aantal
-uren

waarin
de

soort

is

gezien
1 1
&■£
<j} d
O H

(D

■ÊRP

presentie
%

i

x
tS3

I

t-1

X

a

aantal
uren

waarin
de

soort

is

gezien
aantal
uren

waarin
50

%

van

totaal
—
Z

maximale

presentie

en

periode
waarin

deze

wordt
bereikt

Scholekster
+

439 123 18 21 1895 481 298 25 81% - 32

Kievit 97 2 1 - 795 44 35 5 10% - 51

Zilverplevier 95 49 13 8 118 4 53 11 CM1$CM

Goudplevier 55 26 6 4 115 3 42 7 19% - 32

Bonfbekplevier 92 37 7 6 402 49 92 11 34% - 37

Strandplevier - - -
- 11 - 6 2 5 % - 37

Kleine plevier - ■
r

- -
- 7 - 7 4 8 % ~ 36

MorineIplevier - - - - 3 - 3 2 6 % - 56

Steenloper 570 66 18 11 284 Ill 142 14 32°% - 51

Watersnip 12 5 1
*

- 244 1 18 4 13% - 35

Wulp 179 53 8 9 282 25 84 11 32% - 30

Regenwulp 525 '45 ‘2 8 157 16 67 7 42°% - 30

Rosse grutto 2075 165 14 28 254 12 86 11 61% ~ 30

Grutto - - - - 5

*

- 1 - - -

Oeverloper
+

6 5
t

2 1 46 4 33 3 12% - 37

Witgatje 1 r 1 - 2 - 2 1 - -

Bosruiter - -
- - 3 — 1 1 —

Tureluur 37 15 5 3 160 85 69 11 17°% - 37

Groenpootruiter 23 11
'

3 2 17 4 14 3 7 % - 33

Zwarte ruiter -

'
-

- - 9 - 5 2 5 % - 36

Kanoetstrandl, 28 10 2 2 125 65 45 4 13% - 51

Krombeks trandl. 2 1 •1 2 - 2 1 - !

Kleine strandl,
+

-
- - - 2 — 2 1 — —

Paarse strandl,
+

14 13 6 2 10 13 14 1 15% - 52

Bonte strandl. 740 95 7 16 1150 91 186 20 37% - 37

Drie teenstrandl.
+

3085 268 28 46 333 180 118 15 46% ~ 46

Kemphaan - - -
- 5 2 4 1 1 % - 38

Kluut
+

- - - - 2 2 1 -
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STOOTTOGELS en UITLEN

Enkele opmerkingen per soort.

Visarend - op 19 en 21 aug, 1 ex. —ï W en op 27 aug. 1 ex. -4 0 - Schiermonnikoog

Havik - 29 sept. 1 ex, Z - Scheveningen

Sperwer - op 18 en 30 aug. 1 ex. op Schier,

Langs deHollandse kust op 3» 20, 21, 26 okt.

Op 2 nov, 8 ex, in 2 uur bij IJmuiden,

Bruine Kiekendief - op 16, 20 en 21 aug, 1 ex, ( Hbz, en Noordwijk )

op 15 sept, 2 ex. bij IJmuiden en op 6 nov, 1 ex, bij Schev.

'Blauwe Kiekendief - op 5 nov, 1 ex. bij Noordwijk

Boomvalk - op 21 en 28 aug. 1 ex, op Schier,

op 51 aug. en 1 sept, 1 ex. bij de Hbz.

op 29 sept, 2 ex. bij Scheveningen,

Smelleken - op 3 nov, 1 ex, op Schier.

Op 31 aug, 2 ex, —è- Z langs de Hbz, Verder 10 waarnemingen van

steeds één ex. tussen 22 sept. en 28 okt.( Hbz..Noordw.,Schev.,Wostk„).

Velduil - Op Schiermonnikoog werd op de volgende dagen een Velduil boven zee

gezien s 21, 22 en 26 oktober.

Langs de Hollandse kust wordt 14 maal een Velduil boven zee gesigna-

leerd. De waarnemingen vallen tussen 5 okt, en 24 november, De meeste

waarnemingen werden gedaan in de laatste tien dagen van oktober .

WADDENGEBIED HOLLANDSE KUST

-5 W -i 0 t,p. -5 Z -4 N t.p.

Visarend 2 1 - -
- -

Havik - - - 1 - -

Sperwer 2 - - 13 1 -

Bruine Kiekendief - - 4 1 -

Blauwe Kiekendief -
- - 1 - -

Boomvalk -
- 2 4 - -

Smelleken 1 - - 13 2 -

Torenvalk 7 -
- 6 - 2

Velduil - -

-

3 5 2 7->0


