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Steltlopers

Vergeleken met het voorjaar van 1974 zijn enkele soorten veel minder talrijk
geweest in 1975. Met name geldt dit voor Rosse Grutto en Tureluur, soorten die

vooral in de laatste week van april doortrekken. Ook de trek van sterns was in

die tijd niet zo geweldig, maar enkele dagen daarna maakte veel goed. Deze

trekgolf van sterns ging echter niet gepaard met sterke trek van steltlopers.



Figuur 22 . Uurgemiddelden voor Steltlopers
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Figuur 23 Uurgemiddelden voor Steltlopers
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deze ondersoort plaats.
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Das op 25 mei als de wind weer NO geworden is, begint een regelmatige steltloper—-
trek die tot in juni blijft voortduren.

Enkele opmerkingen per soort ;

Scholekster

De grootste uurtotalen werden door een korte winterperiode veroorzaakt s

13 febr, 235 ex, zuid Schoorl en 16 febr, 162 ex, noord Hbz. De meeste trek

wordt op 28 mei waargenomen met te Noordwijk 89 ex, in één uur en bij IJmuiden

van $ tot 9 uur s 68+57+73 noord.

Zilverplevier

De trok van deze soort komt pas in de tweede helft van mei goed op gang. Op 16 mei

al I69 ex, in één uur te Noordwijk en op 17 mei 582 ex. in 6 uur te IJmuiden.

Daarna zijn 25 t/m 29 mei goede trekdagen voor deze soort (steeds NO wind).
Deze periode wordt ook in het "Handbuch der Vogel Mitteleuropas

11 als de beste

tijd genoemd. In juni wordt de Zilverplevier nog op 15 dagen en in begin juli
nog op 3 dagen waargenomen, steeds echter in zeer kleine aantallen.

Op Schier was vooral 28 mei een goede dag met een uurtotaal van 154 ex.

Bontbekplevier

Tot 17 mei worden langs de Hollandse kust zeer kleine aantallen waargenomen,

op enkele uitzonderingen na, zoals 3 mei ; 56 ex, noord in 3 uur aan de Hbz,

Ook voor deze soort begint op 17 mei een verrassend sterke trek op gang te

komen sNoordwijk 80 ex, in 2 uur. Op 28 mei is de trek het sterkst met 88 ex,

in één uur te Katwijk. Natuurlijk worden er van deze soort nog al wat ex.

gemist als de groepjes verder uit de kust gaan vliegen. Waarschijnlijk behoren

deze donkere Bontbekjes tot de ondersoort Charadrius hiaticula tundrae. Ook

in Sleeswijk-Holstein vindt in de laatste week van mei doorgaans sterke trek van

Tabel IV Steltlopers langs de Hollandse kust

De beste steltloperdag was ongetwijfeld 17 mei, toen na het voorbijtrekken van een

onweersfront een geweldige trek losbarstte. Bij een zwakke NO wind en slecht zicht
werden duizenden steltlopers, voornamelijk Kanoeten, maar ook veel Zilverplevieren
en Tureluurs, gezien. Ook trokken in die uren duizendenzwaluwen over.

Soort

totaal

—} Z

totaal

N.

aantal uren

waarin de soort

is gezien

maximale presentie

en periode waarin

deze wordt bereikt

Scholekster 1603 4135. 636 97 % - 22

Kievit 642 485 72 52 % - 2?

Zilverplevier 1 4536 199 . 71 % ~ 21

Goudplevier 4 51 11 7 % - 12

Bontbekplevier 3 938’ 85 59 % - 22

Kleine plevier — 19
'

11 6 % - 20

Strandplovier - 20 12 6 % - 27

Steonloper 4 320 121 51 % - 20

Watersnip 1 2 3 4 % - 16

Wulp 73 1025 169 50 % - 12

Regenwulp 35 410 105 58 % - 20

Grutto 5 131 19 10 % - 12

Rosse grutto 43 3911 78 84 % - 17

Witgatje - 1 1 1 °/o - 19

Bosruiter - 6 3 3 % - 19

Oeverloper 2 • 32 16 10 % - 19

Tureluur 33 947 174 79 % - 26

Zwarte ruiter - 8 4 2 % - 20

Grocnpootruiter - 93 55 18 % - 20

Kanoetstrandloper 23 10952 94 58 % - 20

Paarse strandloper - - 21 — — —

Kleine strandloper - 3 1 3 % - 21

Bonte strandloper 41 8772 233 70 % - 13

Brieteenstrandl. 157 1196 161 72 % - 11

Kemphaan - 38 8 11 % ~ 11

Kluut 7 582 47 16 % - 13
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Steenloper

In de wintermaande worden aan de Hondsbossche en bij IJmuiden vrijwel dagelijks

groepjes Steenlopers gezien. Duidelijk gerichte trek begint pas op 50 april,

hoewel de aantallen laag blijven. Eerst op 1? mei worden er meer dan 10 ex, in

een uur genoteerd ; Noordwijk 50 ex. Na 17 mei worden er nauwelijks meer Steen-

lopers gezien.
Wulp

Deze soort wordt langs de kust vrijwel nooit massaal trekkend waargenomen. Zo was

er in het voorjaar van 1975 slechts één uur met meer dan 50 ex, s Hbz. 12 april

51 ex. Wel wordt deze soort in vergelijking met andere steltlopers over een lange

periode waargenomen.

Regenwulp

Op 5 april passert bij Noordwijk het eerste ex. Verder blijft deze soort in april

bijzonder schaars ( slechts 15 exl), De beste dagen zijn8, 9 en 17 mei, De uur-

totalen blijven steeds onder de 25 ex. In de eerste helft van juli wordt de Regen-

wulp al weer in 24 uren, verspreid over 11 dagen waargenomen. Dit komt geheel

overeen met de omschrijving ih de Avifauna van Nederland .

Rosse Grutto

Ook in 1975 viel het hoogtepunt van de trek in week 17 en week 18, De trek was

echter veel minder sterk dan in 1974» De grootste uurtotalen waren nu ;

26 april s 6-g-7'i’ u - 260 ex, IJmuiden en 28 april ; u - 151 ex. Noordwijk
Alleen op 5 mei worden nog aardige aantallen gezien zoals 155 ex, tussen 9 en 10w

te IJmuiden, De wegtrek uit het Waddengebied werd dit jaar wel opgemerkt. Nadat op

27 mei de wind van NO naar NW gedraaid was, begon op Schier een geweldige trek.

Van 17 tot 20 u werden de volgende totalen genoteerd ; 1826 - 1580 - 1740. De

vogels vlogen in lange linies en V-vluchten op ongeveer 100 tot 500 meter hoogte

en verdwenen in NO richting.
Tureluur

In het Waddengebied wordt op 2 dagen aardige trek van Tureluurs waargenomen ;

op 5 april van 7 tot 18 u de volgende totalen ;2-55-52-51-77-65-55-20-4-7* en op

19 april 101 ex. in 5 uur, beide dagen op Schier.

Langs de Hollandse kust zien we een flinke uitschieter op 17 mei ; 215 ex, in

één uur te Noordwijk .
Voor die datum stelde de trek niet zoveel voor, dit in

tegenstelling tot 1974 toen de piek in de laatste week van april viel.

Kanoetstrandloper

ÏJit het gedeelte over de trek in het "Handbuch der Vogel Mitteleuropas" blijkt
niet direct dat de tweede helft van mei de beste tijd voor de Kanoet is. Toch is

het frappant dat oqk in 1975 voor half mei vrijwel geen Kanoet wordt opgemerkt.

Op 15 mei komen dé eerste tientallen door, maar de ongeëvenaarde trekgolf vindt

plaats op 17 mei na de passage van een zwaar onweer ; IJmuiden van 8 tot 15 u ;

5557 - 1267 - 91 - 66 - 6
, Daar het zicht op die dag niet meer dan 1 km.

zal het werkelijke aantal voorbijsnellende Kanoeten wel veel groter zijn geweest.

Sterke trek met honderden ex, per uur wordt ook nog waargenomen op 26 t/m 29 mei.

Drieteenstrandloper

Het opvallende trekpatroon met twee pieken wordt in het "Handbuch1 ' ook genoemd
voor Bretagne, In Duitsland is de tweede helft van mei steeds de beste doortrektijd,
De trok langs de Hollandse kust is het sterkst op 27 en 28 mei. Uurmaximum :

66 ex, te IJmuiden op 29 mei, De laatste waarneming valt op 25 juni % 2 ex. noord

aan de Hondsbossche .

Bonte Strandloper

Ook dit jaar was de sterkste trek weer einde maart- begin april te zien. Do beste

dag was 28 maart met tussen 7 en 9 uur te IJmuiden s 1095 en 1246 ex.

Paarse Strandloper

Slechts driemaal werd een langstrekkende Paarse Strandloper opgemerkt. Over het

niet zien van deze soort bij zeetrektellingen verscheen een stukje in het vierde

Seabird Report blz, 95 s "Purple sandpipers - offshore migrants ?"

Bij Hoek van Holland, Scheveningen en op de pieren van IJmuiden werden tot in

april steeds groepjes Paarse Strandlopers gezien ( maximaal 25 ex,). Het laatste

ex„ werd op 16 mei langstrekkend bij Noordwijk gezien.

Kluut

De eerste Kluten werden op 18 maart bij Schoorl gezien. De meeste ex, worden op

6 april gezien :124 ex, noord - Katwijk/Noordwijk.


