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Waterwild

Wilde Eend

Alleen in de eerste helft van juli is er langs de gehele Hollandse kust van een

duidelijke noordwaartse beweging sprake, De aantallen zijn echter gering ; 149 N

In de herfstmaanden komen veruit de meeste meldingen van de Hondsbossche. Of

hier van doortrek sprake is, val£ sterk te betwijfelen. Vooral eind nov. worden

aan de Hbz, veel ex. geteld, bv. 27 nov, 13-14u 128 Z en 81 N 15-l6u 6 Z en 195 N

en 150 ter plaatse.

wintertaling

In juli worden alleen noordwaarts vliegende vogels waargenomen , Half sept. zijn
de aantallen het grootst en vliegt het merendeel ook zuidwaarts, De uortotalen

blijven echter steeds beneden de 50 ex. Grootste aantallen bij Noordwijk en Schev.

Na half november worden er weliswaar nog in iedere periode wintertalingen gezien,

maar van een duidelijke trekrichting is dan geen sprake meer.

Op pagina 22 is weer een tabel opgenomen, waarin de belangrijkste gegevens over

het voorkomen van waterwild voor onze kust zijn samengevat. Ook in 1977 was de

diversiteit weer groot, maar slechts voor enkele soorten zijn de aantallen ook

opvallend . Bij de meeste soorten zal volstaan worden met enkele opmerkingen,

maar bij de soorten die sterk gebonden zijn aan het zoute milieu zal nader op

het trekverloop worden ingegaan.
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Smient

ï.n juli worden op 5 data nog (al?) Smienten gezien. Vanaf eind aug. wordt deze soort

?.angs de gehele kust regelmatig waargenomen in kleine aantallen (hoogstens 30- -40

por uur). De beste dag wordt 19 dec, met flinke zuidwaartse trek ;Katwijk 14-15u

f:63 Z -I-Ibz. ll-lju 832 Z In het Waddengebied ;50 dec. Schier 4786 W in 5 uurl

Pijlstaart
Deze soort werd maar weinig gezien, uitgezonderd op 31 dec. (vorsttrek) s

Woordwijk ll-12u 1? Z en iibz, 10-llu 51 Z,- Scliier lo-12u ; 32 W.

Waterwild

WADDENGEBIED HOLLANDSE KUST

! max, pres,%

-* V N r^en . Z N j t.p. uren en periode nr

Wilde F "'§■ 109 9 u
t 1386 1268 2458 369 67% - 46

Wintertaling 352 70 64 1228 665 64 364 60% - 58

Zomertaling - - - 3 32 - 14 9/6 - 32

Smient 5712 83 60 4518 1338 1376 277 56% -51,52

Pijlstaart 38 12 -9 256
*

...

62 4 69 2796 - 38

Slobeend 19 2
“

7 ,78 109 23 57 14% - 34

Krai.eend - - - 50 48 - 24 9% - 37

Imfoend 81 4 19 275 224 6 128 28% - 46

Toppersend > ' •
260 1 17 154 131 30 67 16% - 44

Wafeü eend - 1 1 344
'

127 1
’

53 11% - 42

Xrocneend - - - 3 - 2 ]
1

! Brildaiker 112 5 25 508 260 6 124 52% - 46

Ijseend 55 4 15 85 66 27 •50 32% - 44

r:-rote Zeeëend 755 42 75 269 241 22 162 53%- 47

Zwarte Zeeëend 32740 1554 297 24I89 18973 10958 1047 100% - 28

Eicleroond 14211 1227 187 1027 3536 4143 416 71% - 39

Grote zaagbek 50 - 7 17 24 1 21 20% - 51

'Üddelste zaagb. 675 28 82 586 467 - 258 65% - 44

Nonnetje 5 - 2 5 2
- 4 4 % - 52

Bergeend 255 31 40 641 4647 55 313 8296 - 27

C* *-» " r* ct
v/at —v-L. •_ .■% - - - - 1 1 "

Rotgans 2068 95 79 1703 620 10 214 55% -42

Brandgang 814 52 6 36 44 - .4 8% - 51

Gra'vye gans 62 2 7 730 60 30 52 159-6 - 39

Kolgans « - 378 369 ' - 9 20% - 51

lüetgans --
- 104 1 - 4 12% - 51

Kleine Pdetgans - - - 28 8 - 4 6 % - 52

Nijlgans - - - 2 * - - 1 -

Knobbelzwaan - 20 17 - 13 12% -27

Kleine zwaan 19 2 * 20 1 l6w 5 8% - 51

Wilde zwaan 3 i
1 8 5 - 4 6% - 52'

Meerkoet - i - 1 1 109 5 8% ~ 51
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Toppereend

Langs de Hollandse kust wordt deze soort zeer weinig gezien, maar in het Wadden-

gebied toch wel iets vakeren ook in grotere aantallen i 19 sept. Schier 14-15u

80 V en 25 okt. Schier 7 -llu 92 ¥.

Brilduiker

Leze soort werd in aug. en in sept, slechts éénmaal gemeld. Pas in de tweede helft

van okt. verschijnt de Brilduiker min of meer regelmatig. Op Schier wprden enkele

malen groepjes in zee waargenomen, op 10 nov, zelfs 100 ex. Langs de Hollandse

kust is 15 nov, de beste dag met enkele uurtotalen tussen 10 en 40 ex.aan de Ebz.

IJseend

Op 10 juli werd bij Noordwijk een ex. in zomerkleed waargenomen. Ook in aug, en

sept. werd deze soort éénmaal opgemerkt.(4 aug, IJmuiden - 4 sept. Scheveningen).
In de tweede helft van okt, worden enkele ex, gemeld van Ameland, Schier en de

Ilondsbossche. Op 51 okt, worden langs de gehele Hollandse kust Ijseenden gezien.

Be meeste ex, verblijven aan de Ebz, waar zelfs' op een bepaald moment 21 ex. ter

plaatse rondzwemmen. Ook bij IJmuiden verblijven op die dag 5 ex, ter plaatse(tot7-ll)•
Ook 5 nov, is aan de Ebz, weer een goede dag met j.0 ex. Z en 1 ex, N

. Ook op

15 nov, worden bij IJmuiden en aan de ,.bz, weer I seenden gezien
,

waarbij zelfs

11 ex.,in een-uur. In het waddengebied is 14 nov, een goede dag met 24 ex, U in een

uur op Vlieland, Op 51 dec. worden op Schier nog 5 ®x. w gezien.

Eidereend

Vooral in juli verbleven grote groepen langs de Noordhollandse kust i J juli Bergen

265 ex. 17 juli Ebz. 590 ex. en Ben Helder 550 ex T
12 juli Ijmuiden 120 ex, In

de loop van aug, en sept. nemen deze aantallen sterk af, al worden bij IJmuiden

af en toe nog flinke groepen waargenomen, Be grootste groep wordt op 19 Okt. in de

voordelta van de Maasvlakte gezien j 750 ex. Van regelmatige trekbewegingen is pas

in november sprake, als vooral aan de Ebz. verschillende uren met meer dan 100 ex,

worden genoteerd. Opvallend dat deze dieren vnl. in noordelijke richting vliegen.
Be beste dag is 15 nov. met aan de Ebz. tussen 8 en 15u 2 82+142+89+165+161 .

In het waddengebied is pas in oktober van regelmatige trek sprake. Een topdag is

hier 17 oktober met op Schier van 11 - l6u s 2098+1147+185+284+102, Ook 25 okt. is

op Schier een goede dag met vaak vele honderden ex, per uur. Merkwaardig dat op die

dagen op Ameland beduidend minder Eidereenden werden geteld.

Zwarte Zeeëend

Langs de Hollandse kust vindt in juli nog een duidelijke noordwaartse trek plaats.
Vooral aan de Ebz, worden nog duizenden ex. geteld, waarbij vele uren met meer dan

100 ex., zoals op 9» 10 en 11 juli. Bij Ben Helder wordt op 18 juli een groep van

naar schatting 4000 ex, waargenomen, In aug. zijn de aantallen langs de Hollandse

kust opvallend klein, maar op Texel en Vlieland zijn de aantallen in begin aug.

juist maximaal. Zeer goede dagen zijn 5 aug, met op Vlieland van 5 -8u ; 500+2550+

+1125-» en 6 aug. 2 Vlieland 5~8u 635+1896+701 en Texel 6~8u 2271+1251 . Hierna

is deze soort wel steeds aanwezig, maar de uurtotalen komen nooit meer in de buurt

van de 500, Langs de Hollandse kust kent de doortrek van de Zwarte Zeeëend verder

ook geen opvallende uitschieters. Goede dagen zijn 24 okt. met aan de Hbz, verscheidene

uren met meer dan 200 ex,, 6 nov, met 559 ex. Z in een uur te Noordwijk
, 19 nov.

met 713 ex, H aan de Ebz.

Tenslotte moet nog even genoemd worden de waarneming van 6100 ex. op 19 okt. in de

voordelta van de Maasvlakte.

N.B. Bij bovenstaande verdeling zijn ook de vele uren met ter plaatse verblivende

Eidereendeningedeeld,

Uurfrequenti eve rdeling voor de Eidereend :

Uurfrequentieverdeling voor de Zwarte Zeeëend :

klasse 0 1-10 11 - 50 51 - 100 101-200 201-500 500 +

Waddengebied 147 70 58 18 21 15 5

Hollandse kust 855 209 151 52 16 7 1

klasse 0 1-10 11 •- 50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1000+

Wadden 37 49 109 59 66 4 5 5

Hol.kust 204 277 547 139 60 17 5 2
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Grote Zeeëend

Tijdens de opvallende trek van Zwarte Zeeëenden in de eerste julihelft, werden

ook verscheidene Grote Zeeëenden opgemerkt ; 5, Z en 9 N op 6 dagen Hbz, en Den Kelder

Langs de Hollandse kust wordt deze soort in augustus op 8 dagen gezien en in het

Waddengebied in aug. op 2 dagen, waarbij op 5 aug. zelfs al 14 ex. in één uur

geteld worden. Tot half okt, worden ook in het Waddengebied geen uurtotalen van

meer dan 20 ex, gemeld. De beste dagen in het waddengebied zijn ; 19 okt» met

van 15-16U 35 W - 21 okt. 15-l6u 40 W -23 okt. 74 W - 30 dec.

74 ex. W
,

al deze waarnemingen van Schiermonnikoog.

Langs de Hollandse kust is de trek veel minder gericht en zijn de aantallen zoals

ieder najaar beduidend kleiner. Slechts op 16 nov. is er een uur met meer dan 15 ex,

12-13u Hbz. 26 ex, Z.

Middelste Zaagbek

In juli wordt deze soort nog op 6 data gezien (Hbz, en Den Helder) Op 18 juli

worden bij Den Helder zelfs 8 ex. Z waargenomen. In aug. verschijnt deze soort op

4 data (Hbz. en Scheveningen), In het Waddengebied wordt het .eerste ex, pas op

26 sept, gemeld. Ook nu komen de waarnemingen van de grootste uurtotalen van Schier;

12 okt, 9-10u 60 W -21 okt, 15-l6u 41 W
.

Langs de Hollandse kust worden zelden

uurtotalen van 20 of meer genoteerd s 22 okt, 9-10u 27 Z - 1 nov, Noordwijk

9-10u 24 Z - 20 nov, Hbz, 10-llu 30 N,

Bergeend

Zelden werd de ruitrek van. de Bergeend langs de Hollandse kust zo duidelijk vast-

gesteld als in de eerste helft van juli 76. Deze trek, zette eind juni reeds in met

een uUrgemiddelde van meer in periode 26, In juli namen de aantallen

echter sterk toe en werden op
VeièW

vaamemingsuur tientallen Bergeenden waargenomen.

Op 9 en 10 juli werden aan de Hbz. zelfs uurtotalen van meer dan 100 ex, genoteerd,
9 juli 8-10u 135+135 en 10 juli 5-9u s 356+88+120+113 N. Tot ver in aug, blijft er

langs de Hollandse kust noordwaartsgerichte trek. Hierna wordt deze soort nog wel

in elke periode waargenomen, maar steeds in kleine aantallen
.

In het Waddengebied

brengt de korte vorstperiode aan het eind van het gaar nog wat Bergeenden in beweging
30 dec. Schier 3 85 ex. in 5 uren»

Rotgans

Voor het waterwild was begin juli toch wel een opvallende periode, want ook de Rot-

gans werd in die tijd'op 4 data waargenomen (llbz, en Ijmuiden ,
totaal 6 ex.) .

In aug, ontbreekt de Rotgans overal. Aan de Hbz, wordt de eerste dan weer op 11 sept

en op Schier op 19 sept. gezien. Vanaf 18 sept. wordt deze soort langs de gehele
Hollandse kust vrij regelmatig waargenomen met als beste dag voor sept. 22 sept.
met te Scheveningen van 8-g-lOgu ; 75+55 Z, In het waddengebied is 26 sept, de eerste

goede dag met een uurtotaal van 103 ex. w op Schier. In oktober worden op 9 en 10

langs de gehele kust tientallen ex, per uur genoteerd. Maximaal zijn de uurtotalen

op Schier 3 141 ex. w op 9 okt. en bij Noordwijk 92 ex, Z op 10 okt. In het wadden-

gebied is er daarna nog aardig trek op 18 en 19 okt.
,

maar langs de Hollandse kust

duurt het tot eind november voor er weer uurtotalen van meer dan 20 ex. worden

vattgesteld T Merkwaardig dat bij deze trek in nov, en dec, vrijwel alle vogels in

noordelijke richting passeren.

Grauwe gans

Vanaf 22 aug. worden langs de kust regelmatig zuidwaarts vliegende Grauwe ganzen

waargenomen. De meeste ex. worden geteld op 28 aug. 112 ex. Z Hbz, en op 17 okt.

128 ex. Z te Katwijk.
Knobbelzwaan

Deze soort werd vooral in juli waargenomen en wel vnl, langs de Zuidhollandse kust.

De soort werd in juli op 6 dagen gezien, in sept, op 1 en in okt. op 2 dagen.


