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Futen

Hollandse kust Waddengebied
TOTAAL

—> Z N t.p. W -S 0 t.p.

"fuut" 8 9 7 6 14 - 44

Puut 39 98 68 22 14 3 244

Roodhalsfuut 2 8 1 14 14 - 39

"kleine fuut" 1 5 1 2 15 - 24

Geoorde fuut -
- - 2 — 2

Kuifduiker - l 2 1 3 - 7

Dodaars - 1 2 1 - 4
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In het Waddengebied werd slechts driemaal een Fuut ter plaatse opgemerkt,
De grootste uurtotalen werden genoteerd op 2

16 febr, 5 ex, zuid -Noordwijk
26 maart 4 ex. west- Schiermonnikoog

5 juli 6 ex. zuid- Noordwijk

Roodhalsfuten werden langs de Hollandse kust in 9 uren opgemerkt. Alle waarnemingen
vielen tussen 14 febr. en 28 april. In het Waddengebied werd deze soort in 24 uren

gezien. Alle waarnemingen werden gedaan tussen 19 maart en 11 april. Er werden

nooit meer dan 2 ex, in één uur geteld.
Niet gedetermineerde kleine futen werden vooral op 21 maart op Schier opgemerkt

(9 ex. oost ) Op 5 april werden op Schier 4 ex. oost in één uur gezien.

Geoorde futen werden gezien op 21 maart en 4 april op Schier; beide dagen 1 ex, oost

Kuifduiker ; ■
.

19 maart 2 ex, oost - Schier 1 april 1 ex, noord - Maasvlakte

21 maart 1 ex, oost - Schier 26 april 2 ex, t,p. - IJmuiden

5 april 1 ex. west - Schier

Stormvogeltje

2 april - 1 ex. west - Schiermonnikoog

Noordse Stormvogel

In figuur 2 zijn de vondsten opgenomen. Het gestippelde deel is het aandeel van het

Waddengebied hierbij. Bij deze figuur moet wel bedacht worden, dat hieraan geen

systematische tellingen ten grondslag liggen . Bij hun komst op het strand zagen de

waarnemers een dood ex, liggen, wat in vele gevallen leidde tot een wandeling van

enkele kilometers. Een telling langs de gehele kust zou veel grotere aantallen te

zien geven. Dit blijkt bv, uit de volgende opgaven s

15 april - 9 ex, op 7 km- Schoorl

19 april -11 ex, op 5 km. Hbz.

4 mei - 25 ex, op 6 km, - Zandvoort

5 mei - 12 ex, op 5 km. - Noordwijk

Al deze vondsten hadden betrekking op dieren van de lichte fase die niet of

nauwelijks met olieresten in aanraking waren geweest.

Nog verrassender dan de vondsten waren in 1975 de waarnemingen. Gaan de waarnemingen
ih het najaar vrijwel altijd gepaard met stormachtige winden uit west tot noordwest,

in het voorjaar van 1975 werdende Noordse Stormvogels bij vrijwel elke richting

waargenomen. Toch vlogen alle vogels die langs de Hollandse kust werden gezien in

noordelijke richting, In totaal werden langs de Hollandse kust 23 ex. gezien.

Hierbij waren soms merkwaardige dingen te zien. Zo werd op 4 juni bij Noordwijk
gezien hoe een Noordse Stormvogel recht uit zee kwam en op het strand neerstreek.

Bij de Hondsbossche werd op 30 juni een ex, gezien dat ook recht uit zee kwam,
daarna ongeveer 5 minuten wat boven de duinen ging vliegen en daarna weer in weste-

lijke richting verdween.

In het Waddengebied werden 5 waarnemingen gedaan, waaronder een waarneming van een

donker ex. op 24 maart bij Schiermonnikoog.
De waarnemingen zijn als volgt over de maanden te verdelen- ;

maart; 2 dagen—2 waarnemingen juni s 6 dagen - -IJ waarnemingen

aprils 6 dagen- 6 waarnemingen begin juli ;3 dagen - 3 waarnemingen
mei s 1 dag - 1 waarneming

Verdeling van uurfrequenties voor Fuut :

In januari en februari werden op zee geen opvallende concentraties Futen gezien.

De bijzonder zachte winter zal hiermee wel in verband gebracht kunnen worden. Meer

dan in genoemde wintermaanden werden in de eerste helft van mei Futen op zee aange-

troffen. Alle posten langs de Hollandse kust noteerden in die periode fouragerende

Futen. De aantallen waren echter bescheiden : max. 5 ex. bij IJmuiden.

0 1 2-5 6-10 10 +

Hollandse kust 751 67 40 2 -

Waddengebied 249 24 7 -
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Noordse Pijlstormvogel

3 april - 1 ex, west - Schiermonnikoog - zwakke westelijke wind

21 Juni - 1 ex, noord - Noordwijk - matige NO wind

Jan van Gent

Vondsten werden gedaan op 12 Jan., 26 jan,, 1 april, en 10 april resp, bij Honds-

bossche, Noordwijk en tweemaal Vlieland,

Uit de figuren 4 en 5 blijkt dat het voorkomen van deze soort in mei en Juni, zoals

dat eigenlijk in 1974 voor het eerst werd waargenomen, geen eenmalige
is geweest. Nu er in Juni en begin Juli veel meer is waargenomen dan in voorgaande
Jaren, blijkt deze tijd van het Jaar een goede tijd te zijn voor het waarnemen van

Jan van Genten voor onze kust. Opvallend is ook dat bij deze late trek alle vogels
in de "goede' 1 richting vlogen. Ook bij deze soort had de windrichting weinig invloed

op de trekrichting.

In mei vindt er een belangrijke wijziging plaats in de leeftijdsopbouw van de dóór-

trekkende Jan van Genten s

Waddengebied - waarnemingen van 24 maart t/m 4 mei ï 89 % adult

Hollandse kust - tot 1 mei ; % % adult.

week 18 ; 67 % adult week 23 ; 20 % adult

week 19 ; 50 % adult week 24 s 45 % adult

week 20 ; 60 % adult week 25 1 12 % adult

week 21 5 42 % adult week 26 5 15 % adult

week 22 s 48 % adult week 27 s 16 % adult

De grootste uurtotalen werden genoteerd op ;

30 maart - 5 ex, west en 5 ex. oost - Schiermonnikoog
1 Juni - 16 ex. noord van 4 tot 5 uur - Hondsbossche

5 Juni - 11 ex. noord van 6 tot 7 uur - Noordwijk a

In tegenstelling met de najaarstrek werden nu geen opvallende verschillen

nomen tussen Noordwijk en de Hondsbossche .
Wel kan gezegd worden dat de Maasvlakte

door de Jan van Genten enigszins gemeden wordt. Op dagen dat zowel bij Noordwijk
als de Hbz, noordwaarts vliegende vogels werden gezien, werd op de Maasvlakte geen

enkele Jan van Gent waargenomen.

Aalscholver

In figuur 11 zijn de uurgemiddelden per periode voor deze soort weergegeven. Bijna
de helft van alle waargenomen Aalscholvers wer d in week 16 gezien. De beste dag
was 22 april met 12 ex. in één uur te Noordwijk,

Kuifaalscholver

Bij IJmuiden werden vanaf begin Januari tot 9 mei vrijwel dagelijks Kuifaalscholvers

waargenomen. Op 19 Januari en 26 april zelfs 4 ex. bij elkaar, De meeste waarnemers

zagen daar twee of drie ex. Op 50 april werden voor het laatst 2 ex, bij elkaar

gezien. Slechts éénmaal werd een adult ex. gemeld.
De andere waarnemingen %

27 maart - 1 ex. Juv. t.p, - Scheveningen - P.L.Heininger
28 maart - 1 ex. Juv, t.p. - op oude bunker bij Voome - J,Ruinaard en R.G.Bijlsma
8 mei - 2 ex. Juv. noord- Maasvlakte - R.G.Bijlsma

Hollandse kust Waddengebied
Totaal

-T Z —* N j t.p. w j o t.p.

l
e

winterkl. 5 13 | 1 3 1 1 21

overgangskl. 2 94 | 5 4 1 1 106

adult 5 62 1 5 58 I 15 - 143

totaal 10 169 | n 65 i 15 i
- 270
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Fig.1 Uurgemiddelden per periode van

DUIKERS (Gaviidae)

Fig. 2 Vondsten per periode

van Noordse Stormvogel

(Fulmarus glacialis)

Fig. 3 Uurgemidddelden voor

Noordse Stormvogel

Fig. 4 Presentiepercentages voor

Jan van Gent (Sula bassana)

Fig. 5 Uurgemiddelden voor

Jan van Gent (Sula bassana)
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Wintertaling

(Anas crecca)

Smient

(Anas penelope)

Slobeend

(Anas clypeata)

Pijlstaart

(Anas acuta)

Kuifeend

(Aythya fuligula)

Toppereend

(Aythya marila)

Figuur 6. Uurgemiddelden per periode voor enkele Anatidae
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Witte Pelikaan

22 mei - 1 ex, noord - Noordwijk

Lepelaar

25 mei - 1 ex, -Noordwijk 27 mei - 1 ex, noord - Noordwijk
26 mei - 5 ex, noord - Noordwijk 1 juni - 1 ex, noord - Hondsbossche

Blauwe Reiger

Tussen 1 maart en 14 juli werden boven zee Blauwe Reigers gezien. Van de 75 ex.

vlogen 15 ex. in zuidelijke richting. De meeste ex. werden gezien op 21 maart,
toen bij Katwijk 14 ex, in één uur passeerden.


