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Meeuwen

Grote Mantelmeeuw

Maar ook in de laatste decade van april met NO wind ontbreekt deze soort in vrijwel

geen enkel uur
,

De grootste aantallen worden meestal bij Noordwijk of Scheveningen

geteld, wat misschien in verband staat met de aanwezigheid van havens en vuilnis-

belten in de naaste omgeving.

Kleine Mantelmeeuw

Vanaf half maart verschijnen regelmatig Kleine Mantelmeeuwen langs de kust. Van een

duidelijk gerichte beweging is evenwel in geen enkele p eriode sprake. De meeste

meldingen van meer dan 10 ex, per uur komen van Noordwijk, De kolonie in de Wasse-

naarse duinen zal hier ongetwijfeld een rol in spelen. Van de 1730 ex, werden 91 ex.

als "graelsii" opgegeven. Op 9 juni werd aan de Hbz. een Darus fuscus fuscus waar-

genomen (Platteeuw c.s.).

Zilvermeeuw

Op 25 mei werd aan de Hbz, een adulte geelpootzilvermeeuw waargenomen.

Voor het maken van de in dit verslag opgenomen figuren voor Grote Mantelmeeuw,
Kleine Mantelmeeuw en Kokmeeuw is alleen gebruik geslaakt van die kaarten, waaruit

duidelijk bleek dat er een poging was gedaan deze soorten te tellen of behoorlijk
te schatten. ( dit is gelukkig een groot deel van de ingezonden kaarten).
Dat de Grote Mantelmeeuw in alle weken wordt waargenomen wekt geen verbazing, maar

wel het feit dat deze soort vaak maar in zeer kleine aantallen wordt gezien. De

grootste aantallen worden geteld bij onstuimig weer met wind uit west tot noordwest.
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Kokmeeuw

Ditmaal zijn ook de gegevens van deze talrijke soort eens nader bekeken, Be kok-

meeuw blijkt erg vorstgevoelig te zijn. Vooral op 29 en 30 januari was er bij

Noordwijk sterke trek in zuidelijke richting met soms meer dan duizend ex. per uur.

Op 31 §an. en 1 febr, toen het nog kouder werd en er vooral eenden en steltlopers

langs kwamen, waren er nog maar kleine aantallen Kokmeeuwen te zien, In febr, en

maart worden de meeste noordwaarts trekkende vogels bij aflandige wind geteld.

Op 6 en 7 mei worden bij Noordwijk en de Hbz, voor het laatst uurtotalen van meer

dan 100 ex, genote.erd. Opvallende zuidwaarts gerichte trek wordt op 22 juni aan de

Hbz, waargenomen ; hierbij bestond bijna de helft van het totaal uit juv, ex.

Dwergmeeuw

In januari weiden op 8 dagen al Dwergmeeuwen gezien. Hierbij ging het vaak om ter

plaatse verblijvende vogels, zoals bij Scheveningen, Noordwijk en IJmuiden. In

febr, wordt deze soort maar éénmaal gèzien (Schier.) ,;in maart slechts 3 maal,

maar wel met 11 ex. Regelmatig trekt de Dwergmeeuw pas door vanaf 11 april.

Op 24 april worden voor het eerst tientallen ex. per uur gezien.

Evenals in 1974 is nu ook 3P april een bijzonder goede dag, De grootste aantallen

worden nu echter aan de Hbz, geteld ( zie ook het verslagvan 30 april in de appen-

dix). Ook 1 mei en 2 mei zijn aan de Hbz, zeldzaam goede dagenl De meeste vogels

worden niet in de vroege ochtend geteld, maar juist omstreeks het middaguur s

Bovenstaande gegevens alleen van de Ebz. Het streepje geeft aan dat in het

treffende uur niet geteld werd. w

Tot 11 mei worden er nog wel eens meer dan 10 ex, per uur geteld, waarbij ook één

van de weinige waarnemingen uit het Waddengebied s 10 mei 16 juv,+2 ad. oost op

Texel, Op 11 mei nog 44 ex. bij Schoorl aan Zee en 58 ex, bij Maartneszee, Be

Dwergmeeuw werd slechts éénmaal in juni gezien (4 juni 1 ex. Hbz,),
Opvallend dat de verhouding adult / juv, ook dit jaar zich tussen 5 en 10 mei

sterk wijzigdes 1974 - 6 mei 5 1975 - 8 mei ; 1976 - 8 mei
.

Na genoemde data

behalen de juv, ex, meer dan 50 % van het totaal aantal passerende vogels.

Het is trouwens toch wel erg opvallend hij deze soort dat de trek in de afgelopen

jaren steeds voornamelijk tussen 25 april en 10 mei plaatsvindt. Ook kan wel geste?''
worden dat we waarschijnlijk bij geen andere soort een zo groot deel van de west-

Europese trekwegpopulatie zien langs komen dan bij de Dwergmeeuw.

Drieteenmeeuw

Het totaal aantal (zie volgende blz.) ligt beduidend hoger dan in vorige jaren,

maar dit komt vrijwel geheel voor rekening van de zware storm van 3 januari. Op
deze dag werden 39 ex, zuid (vooral en 64 ex, noord (vooral Hbz,) geteld

N.B. Omdat niet steeds de onderscheiding juv./ adult werd genoteerd, is het

soms hoger dan de som van onvolwassen + adult.

Verdeling van uurfrequenties :

Hollandse kust Waddengebi ed
TOTAAL

—>Z -s N 1 t.p. ~ W 0 t.p.

onvolwassen 17 515 6 - 17 - 555

adult 25 6595 74 - 4 1 6697

totaal 40 7504 80 - 21 1 7446

tijd % 5-6 6-7- 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-15 13-14 14-15 15-16 16-17

50 april 27 29 125 147 138
-

199 265 158 - 177 145

1 mei 67 48 -42 178 138 •115 • 36 - - - - -

2 mei 1 12 173 159 289 446 919 — — — — —

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

Hollandse kust 819 118 28 35 29 14 25
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In het Waddengebied werd de eerste Drieteenmeeuw op 11 april en de laatste op 6 juni

gezien.

Langs de Hollandse kust worden in januari vooral bij IJmuiden verblijvende vogels

gesignaleerd(maximaal 16 ex. op 17 en 18 jan.e» 20 ex, op 23 jan,).
In febr, wordt deze soort maar op 3 dagen,gezien en in maart slechts op één dag.

April doet het wat beter met 11 dagen en mei en juni hebben resp, 20 en 8 dagen

waarop Drieteenmeeuwen worden waargenomen.Vrijwel steeds gaat het om enkelingen, maar

een enkele maal (vooral aan de Hbz.) worden ook 2 of 3 ex, waargenomen.

Zwartkopmeeuw

31 jan, - 1 ex. t.p. - subadult - Scheveningen

5 april - 1 ex.zuid - kleed?? - IJmuiden

6 april - 1 ex, noord- adult -

xlbz,

11 april- 1 ex. noord- subadult - Hbz,

21 april- 1 ex, noord- subadult - Castricum

29 april- 2 ex. noord- Ijmuiden - adult + subadult

1 mei - 2 ex. noord- Ijmuiden - adult

2 mei - 1 ex. noord - subadult- Hbz.

4 mei - 1 ex, zuid - Noordwijk - adult

4 mei - 2 ex. noord- Hbz. - adult + subadult

25 mei - 1 ex, noord - Hbz. - adult

27 mei - 1 ex, noord - Noordwijk - adult

28 mei - 2 ex, t.p, - Ijmuiden - beide ex, adult

29 mei - 1 ex, zuid - Ijmuiden - adult

31 mei - 1 ex, zuid - Noordwijk - adult

22 juni - 1 ex. zuid - Hbz, - adult

23 juni - 1 ex, t.p, - Noordwijk - adult

26 juni - 1 ex, noord- Noordwijk - adult

N.B, In 1976 weer een broedgeval in de duinen bij Schoorl (med. K.Voutersen) en

waarschijnlijk ook een broedgeval in de duinen bij Zandvoort, gelet op verschillende

waarnemingen uit het duingebied (med, J, van Dijk),

Grote Burgemeester

Vele waarnemingen van bij Scheveningen verblijvende ex, :

meldingen van een eerste jaars, of soms cok als juveniel aangemerkt exemplaar op ;

1, 11, 18, 51 januari en 2, 8, 14 februari. Op 1 februari worden in de vissershaven

2 eerste jaars Grote Burgemeesters waargenomen. Op 22 jan, werd een 3 k.j, ex. gezien

Ook bij IJmuiden veel meldingen van juveniele vogels ;

31 januari - 21 febr. - 2 maart - 4» 13» 19» 20, 24 en 30 april - 1, 11, 15 en 15 mei.

Uit de beschrijvingen valt op te maken dat het hier ten hoogste 2 verschillende vogels

betrof.

Verdere waarnemingen ;

3 januari - 1 ex. eerste jaars noord - Castricum

4 januari - 1 ex. eerste jaars noord - Hbz,

28 januari- 1 ex. juv, ex, t.p. - Noordwijk. Deze vogel ook nog op 1 en 9 febr. bij

Noordwijk aanwezig. Beslist ander ex. dan de exemplaren van IJmuiden en Scheveningen,

6 maart - 1 ex, adult zuid - Castricum

20 maant - 1 ex. juv, noopd - Hbz.

4 april - 1 ex, juv. t.p. - Egmond aan Zee

12 april - 1 ex, juv. noord ~ Noordwijk

19 april - 1 ex, t.p. - Hbz, s"zeer breed- en langvleugelig; erg fors; geheel wit".

25 april - 1 ex, juv. noord - Noordwijk

Kleine Burgemeester

leze winter verbleven bij Scheveningen en bij Ijmuiden een juv. ex. Uit de ingestuurde

beschrijvingen zou men echter kunnen concluderen dat er minstens 4 ex, zijn gezien.

Hollandse kust Waddengebied

TOTAAL
—5- z —è n t,p. —$ w

■7
0 t.p.

juveniel 21 44 52 - 5 102

adult 59 70 40 2 2 i_£ 175
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Bij IJmuiden verbleef van 17 januari tot 29 febr. een juv. ex. (2 k.j.) met een

verlamde poot; uit de beschrijvingen bleek niet duidelijk om welke poot het ging,
zowel de linker- als de rechterpoot werden genoemdl Ook werd in deze peïode éénmaal

melding gemaakt van een Kleine Burgemeester zonder verlamde poot( 17 jan.).
Bij Scheveningen verbleef van 51 januari tot 24 maart een juv. ex. (5 of 4

e

k.j,).


