
16 april - 2 ad. noord - Maasvlakte - R.G.Bijlsma
10 mei - 1 ad. noord - Maasvlakte - R.G.Bijlsma 14

Meeuwen

Kleine Mantelmeeuw

Vrijwel steeds werd melding gemaakt van Larus fuscus intermedius, (l60 ex, inter-

medius tegen 24 ex, graelsii). Twee meldingen van Larus fuscus fuscus ;

Figuur 13 geeft een grof beeld van de trek van deze soort. Het grote aandeel “terug”
vliegende vogels staat in verband met de dagen waar op de wind zuidelijk was.

Bij Noordwijk wordt de meeste trek van deze soort nooit boven zee waargenomen, maar

langs de binnenduinrand, waar vooral bij NO wind tientallen ex. per uur kunnen

passeren ( april-mei). Op Terschelling werd in de eerste week van mei 75 de gehele

dag trek van deze soort waargenomen over de volle breedte van het eiland.
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Grote Burgemeester

Bij Scheveningen en IJmuiden werden in de eerste drie maanden regelmatig juveniele

(2
e

kalenderjaar) ex, gezien. Waarschijnlijk betrof het op beide plaatsen steeds

hetzelfde ex, De overige waarnemingen :
e

1 jan. -.1 ex, 2
e

k,j, noord - Hbz 13 april - 1 ex, 3 of 4 k.j.west - Hbz,

1? maart- 1 ex. 2
e

k.j, noord - Sohoorl 16 april - 1 adult noord - Maasvl,

29 maart- 1 ex. 2
e

k.j, noord - Maasvl, 7 mei - 1 ex, 2
e

k.j, noord - Katwijk

3 april - 1 ex. 2
e

k.j. noord -Maasvl. 10 mei - 1 ex. 2 k.j,noord- IJmuiden

7 april - 1 ex. adult oost - Schier

Kleine Burgemeester

17 maart - 1 adult noord - Scheveningen - J.Ruinaard

10 mei - 1 ex, 2 k.j, noord - Maasvlakte - R.G.Bijlsma

Meeuwen met witte handpennen en iets kleiner dan Zilvermeeuwen die sterk aan Kleine

Burgemeesters deden denken (en het misschien ook wel waren) werden gezien bij

Scheveningen (9j10 en23 maart door Vlek en Ruinaard) en bij IJmuiden ( 28 maart en

12 april door Brinkman,Reynders e.a,),

Zwartkopmeeuw

5 april - 1 ad, noord -Maasvlakte - R.G.Bijlsma 2 juli- 1 ad.noord-Hbz.-M.Platteeuw

6 mei - 1 ad, noord -Katwijk-A.Wassink 9 juli- 1 ad.noord-Castricum-Reynders

30 juni - 1 ad, noord- Hbz.-M.Platteeuw 12 juli- 1 ad.zuid-IJmuiden-Reynders

Kleine Kokmeeuw

8 april - 1 ad, zuid - Noordwijk - J, van Dijk

Op 4 juli zag M.Platteeuw aan de Hbz, een subadulte kokmeeuw die kenmerken van een

Kleine Kokmeeuw vertoonde' (o.a, geheel witte binnenzijde van de handvleugel)

Vorkstaartmeeuw

9 april - 1 juv, ex, west - Schiermonnikoog - A.de Jong

Dwergmeeuw

In januari werden op 3 dagen Dwergmeeuwen gezien met in totaal 17 ex, (IJmuiden en

Hbz.) .In febr. slechts één waarneming s 1 ex. t.p, bij IJmuiden, Op Schier wordt

deze soort al op 4 dagen in maart opgemerkt (18, 25, 26 en 28 maart), maar langs

de Hollandse kust maar op één dag : 29 maart 1 ex. Maasvlakte,

In het Waddengebied is 2 april de beste dag met tussen 11 en 16 u de volgende uur-

totalen op Schier j 1-22-4-4-13-7 (alles adult en vliegend in westelijke richting).
Alle waarnemingen uit het Waddengebied vallen voor 20 april.

Langs de Hollandse kust begint de trek pas op 20 april met 122 ex, noord in 5 uur

aan de Hbz, Een goede trekdag was ook dit jaar weer 30 april met vele waarnemingen

van de Maasvlakte en de Hbz, Topuren bij de Hbz, ; van 10 tot 13 u ï 49-166-95 noord.

Ook op 8mei werden er langs de gehele Hollandse kust bij een zwakke oosten wind

tientallen Dwergmeeuwen per uur genoteerd, de Maasvlakte en Scheveningen evenwel

uitgezonderd.

In juni werden op 7 dagen nog Dwergmeeuwen gezien en in begin juli nog op 5 dagen.

Na 9 mei neemt het aantal juv, ex, sterk toe ; 8 mei -119 juv, +441 adult
,

10 mei - 34 juv, + 36 adult, 17 mei - 52 juv. + 1 adult.

Drieteenmeeuw

Verdeling van uurfrequenties :

Noordzeekust Waddengebied -iW 85 -i 0 11 t.p, 2

Hollandse kust ->Z 34 -* N 1744
,, ■ ...?

t.p. 5

•

0 1-5 6-10 11-20 21-50 51-100 100 +

Hollandse kust 754 72 13 14 19 7 1

Waddengebied 258 16 4 1 1 - -

Waddengebied —) w 17 -■> 0 55 t.p. 5 juv. 50 %

Hollandse kust -iZ 10 —* N 52 t.p. 55 juv. 42 /o
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In het Waddengebied werd de Drieteenmeeuw in 24 uren gezien en langs de Hollandse

kust in 58 uren. De aantallen waren steeds erg laag, uitgezonderd op 2 april, toen

op Schier tussen 14 en 1? u 23 + 3 + 10 ex, in oostelijke richting passeerden,

De uurtotalen bleven verder beneden de 5 ex,

In juni werd deze soort op 6 dagen gezien en in juli nog op 5 dagen, In beide

maanden werden vrijwel uitsluitend adulte vogels waargenomen,
,


