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Simultaanzeetrektellingen in het voorjaar van 1976

Voor de verschillende aantallen trekkers langs de gehele oostelijke Noordzeekust

(Frankrijk, België
,

Nederland) zijn zo de volgende verklaringen denkbaar ;

1. De vogels snijden de bocht in de kust af, omdat ze weten dat dit de kortste weg

is.

2, De vogels snijden de bocht in de kust af vanwege menselijke constructies als

pieren en hoge bouwwerken, dan wel vanwege het vuile water of de aanwezigheid van

zandbanken,

5. De vogels vliegen langs de Engelse zuidkust of vertrekken vanaf de Engelse oost-

kust ten zuiden van de Wa.sh.bay en vliegen daarbij in oostelijke richting. Hierbij
treedt er langs de Hollandse kust stuwing op, die er voor zorgt dat de aantallen

naar het noorden toe steeds groter \rorden.

Uit deze simultaantellingen blijkt dat zowel de bochtafsnijding als het vliegen

langs de Engelse zuidkust in het geding zijn. Natuurlijk moeten we niet al te vlot

conclusies trekken en moeten deze tellingen alleen beschouwd worden als een voor-

onderzoek.

Dat waarschijnlijk veel steltlopers uit de estuaria langs de Engelse kust afkomstig
kunnen zijn, zou blijken uit het feit dat er op 30 april bij Cap Griz Nez slechts

één Rosse Grutto werd gezien , op de Maasvlakte niet één
,

maar op de meer noordelijk
gelegen posten duizendenl Ook bij andere steltlopers is dit verschijnsel geconsta-

teerd.

Sedert enige jaren was het duidelijk dat de aantallen vogels die langs de Hollandse

kust trekken van plaats tot plaats sterk kunnen uiteenlopen en wel heel anders dan

men op het eerste gezicht verwachten zou. Zo blijkt voor veel soorten het aantal

trekkers langs de Hondsbossche Zeewering veel hoger te zijn dan zuidelijker langs
de kust. Men zou verwachten dat de vogels door de zuidelijker gelegen pieren van

IJmuiden verder in zee gestuwd worden, maar ook vanaf de niet minder dan 3 km in zee

stekende zuidpier van IJmuiden worden vaak geringere aantallen waargenomen dan vanaf

de Hondsbossche. In het voorjaar van 1975 werd er uitvoerig waargenomen vanaf de

5 km. in zee stekende Maasvlakte, en geheel tegen de verwachtingen in, bleek hier

slechts een deel langs te trekken van de meer noordelijk langs trekkende vogels.

Hat er achter de waarnemers langs veel vogels trekken, gebeurt bij IJmuiden wel

veel (vooral sterns en steltlopers), maar op de Maasvlakte is dat veel minder het

geval. Voor de geringere aantallen op de Maasvlakte zijn verschillende verklaringen
geopperd :

- het zeer vuile water voor de delta en ten noorden hiervan.

Een argument dat ook in deze richting wijst, is dat in de relatief schone zee voor

de Waddeneilanden de vogels vaak veel dichter onder de kust trekken en achter de

branding ook fourageren ( Jan van Gent, duikers)
,

iets wat voor Scheveningen en

Noordwijk vrijwel niet voorkomt. Dit zou echter ook in verband kunnen staan met

de hoge bouwwerken langs de kust bij genoemde badplaatsen.
- de vele schepen die vaak voor de Maasvlakte liggen te wachten, stuwen de vogels

meer zee-inwaarts.

- de voor de Vlaamse en Zeeuwse kust liggende banken stuwen de vogels uit de kust.
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Voor andere soorten
,

met name voor de Jan van Gent en de in verrassende aantallen

langstrekkende Grote Zeeëend geldt dat ze waarschijnlijk allemaal via Gap Griz Nez

gekomen zijn, om vervolgens de bocht in de Hollandse kust af te snijden. Voor

andere soorten,, zoals duikers, Zwarte Zeeëend en noordsestem/visdief lijkt beide

het geval te zijn ,
Soms waren de trekpatronen in de verschillende perioden sterk

van elkaar verschillend. Wat hiervan de reden is, blijft een groot vraagteken.

Enkele opmerkingen bij de figuren

De uurgeniddelden dienen niet te absoluut genomen te worden, omdat op sommige posten

niet op alle dagen is waargenomen. Ook de ervaring in het waarnemen boven zee van dd

diverse waarnemers liep nogal uiteen, leze foutenbronnen heffen elkaar ten dele op
en doen geen afbreuk aan het algemene beeld.

Bij het uitzetten van de uurgemiddelden zijn noordwaarts en zuidwaarts vliegende

vogels tesamen genomen. Bij vrijwel alle soorten ging het voornamelijk om noord-

waarts vliegende vogels. Alleen bij de Jrn van Gent werden bij Griz 9 van de

I64 ex, zuidwaarts vliegend waargenomen, terwijl bij IJmuiden 3 van de 115 ex, en

aan de Hbz, 7 van de 174 ex, zuidwaarts vlogen.

J. Ruinaard

Groenesteeg 38

Leiden

Totaal aantal waargenomen uren :

30 april, 1 en 2 mei 27 t/m 30 mei totaal

Hondsbossche 24
...

.41 65

IJnruiden 12 26 58

Noordwijk ’ 14 14 28

Maasvlakte 11 23 34

Cap Griz Nez 13 18 51
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