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8. Bespreking per soort.

8.1. Duikers - Gaviidae

�Roodkeelduiker/Parelduiker - Gavia stellata/arctica

Opvallend is dat bij Scheveningen in februari 'duikers' sterk in aantal afnamen,

terwijl juist dan bij Texel en de Hbz. de aantallen het grootst zijn. Op Texel ble-

ven tot half maart veel 'duikers' naar zuid vliegen.
Gerichte trek naar noord begon op 21 maart met: 153 N in 8 uur Hbz. en 128 N in 6

uur Texel. Ook in maart en april kon soms omvangrijke voorjaarstrek waargenomen

worden;

26 rart 254 N in 12 uur Hbz.

14 apr 7-1 Ou 24+30+10 N Hbz.

6- 9u 45+41+39 N Texel

De laatste 'duiker' werd gezien op 18 mei (texel 1 N).

Parelduikers werden in de wintermaanden regelmatig waargenomen, meestal bleef het

tot êên of enkelingen beperkt, maar op 23 januari waren bij de Maasvlakte 5 exem-

plaren aanwezig, terwijl daar op 6 februari zelfs 8 exemplaren verbleven. Vanaf

begin april passeerden Parelduikers, veelal in prachtkleed, de Noordhollandse en

Texelse kust, tot max. 5 exx. in 1 uur (29 apr. Castricum). Op 15 mei vlogen de

laatste Parelduikers langs (3 N Hbz.).

Het grootste deel van de op soort gebracht 'duikers' was echter Roodkeelduiker.

de vele 'duikers' die in januari en februari voor Texel verbleven behoorden vrij-
wel alle tot deze soort (o.m. op 14 feb. 137 Z in 4 uur). Ook tijdens de voor-

jaarstrek werden hier veel Roodkeelduikers (nu aan het prachtkleed) herkend (14

apr. 66 N in 4 uur). Bij de overige telposten was het aandeel gedetermineerde Rood-

keelduikers veel geringer. De laatste Roodkeelduikers passeerden op 12 mei (3 N

Texel).

�Usduiker/Geelsnavelduiker - Gavia immer/adamsii

8 jan 1 N Hbz. 23 feb 1 N Hbz. 28 apr 1 N Texel

9 jan 1 Z Hbz. 23 apr 1 N Huisduinen

21 feb 1 Z Texel 24 apr 1 N Huisduinen

IJsduiker -

3 jan 1 tp Hbz (in behandeling CDNA) 23 jan 1tp M'vlakte (niet aanvaard)

8 jan 1 tp Hbz (niet aanvaard) 6 feb Itp M'vlakte (niet aanvaard)

8.2. Futen - Podicipidae

�Dodaars - Tachybaptus ruficollis

De meeste meldingen kwamen uit januari, met op 11 jan 15 tp Huisduinen. Voorts 1

melding uit februari (Hbz.) en 5 uit maart (Hbz. 4, Castr. 1), waarvan op 4 maart

4 exemplaren Hbz.

De gestage toename van het aantal ‘duikers’ de afgelopen jaren, lijkt in het voor-

jaar van 1982 zijn hoogtepunt bereikt te hebben. Hoewel enige voorzichtigheid ge-

boden is, kan toch gesteld worden dat een totaal van ruim 10.000 exemplaren niet

licht verbeterd zal worden.

In januari en februari moeten zich voor de kust bijzonder veel ‘duikers’ opgehou-

den hebben. Een direkte verklaring voor de aanwezigheid van deze vogels is moei-

lijk te geven, mogelijk speelden twee strenge vorstperiodes in de winter van

’81-’82 hierbij een rol. Verplaatsingen zoals die in dit tijdvak opgemerkt werden

hebben vermoedelijk betrekking op foerageervluchten over korte afstand:

8 jan 9-11u 270+142 Z Schev. 13 feb 8-10u 294+65 Z Texel

12 jan 242 N in 1 uur Hbz 14 feb 519 Z, 143 N in 5 uur Texel

1 feb 9-11u 214+127 Z Hbz. 15 feb 8-10u 132+125 Z Texel
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�Fuut - Podiceps cristatus

Net als bij de 'duikers* werd ook voor de Fuut een recordaantal vastgesteld. De in-

vallende vorst moet een zeer sterke uitwerking hebben gehad op de Fuut. De grootste
aantallen werden zoals altijd gezien aan de Zuidhollandse kust, half februari ech-

ter hielden zich ook voor de Hbz. enorme groepen Futen op. Bij de telposten bezui-

den IJmuiden verschenen rond de tweede week van januari reeds veel Futen op de

Noordzee (15 jan 5000 tp IJm.). Zuidwaartse trek vond plaats op 16 januari;

Hbz. 1205 Z in 2 uur

IJm. 3903 Z, 2700 tp in 4 uur

Zandvoort: naar schatting 4000 Z, tijdens strandtelling

De dag erop bereikte deze trekgolf ook Scheveningen met: 2805 Z in 2 uur.

Op 14 februari zwommen voor de Hbz. de meeste Futen: 5000 tp. Tot begin maart

bleven daar tot 250 exemplaren aanwezig. Aan de Zuidhollandse kust waren eind fe-

bruari de meeste Futen alweer verdwenen.

�Roodhalsfuut - Podiceps grisegena

Opnieuw een soort waarvan er meer gezien werden dan tot dusver het geval was. In

tegenstelling tot de Fuut leverde Texel de grootste bijdrage aan het totaal Rood-

halsfuten. Mogelijke oorzaak hiervoor kan het gedeeltelijk dichtvriezen van de

Waddenzee in januari zijn geweest. In deze maand en in februari werden de meeste

exemplaren gezien:
10 jan 10 tp Texel 17 jan 16 Z Schev.(3 uur) 1 feb 15 Z Texel (2 uur)

16 jan 17 Z Schev.(3 uur) 24 jan 15 Z Texel (2 uur) 14 feb 19 Z Texel (3 uur)

In april en mei vlogen aan de Hbz. en Texel af en toe Roodhalsfuten langs naar

noord (tot 10 exx. op 11 apr. Hbz.). De laatste waarneming werd gedaan op 30 mei

(1 Z Texel).

�Kuifduiker - Podiceps auritus

Kuifduikers werden voornamelijk ter plaatse rondzwemmend waargenomen, maar geeh enke-

le keer meer dan 4 exemplaren tegelijk. Op 4 april daarentegen vlogen bij Petten

5 Kuifduikers noord.
4

�Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis

Meldingen van deze soort kwamen uit januari (9), maart (1) en april (6), waarvan

alleen de 8 exemplaren op 3 april bij IJmuiden opvielen.

Het aantal ongedetermineerde 'kleine fuutjes' was dit keer zeer gering.

8.3. Stormvogels - Procellariidae

�Noordse Stormvogel - Fulmarus glacialis

Een periode met aanhoudende harde noordwesten wind die op 8 april begon, bracht

aanzienlijke aantallen Noordse Stormvogels voor de kust. Voor het zover was, wer-

den op Texel op 6 maart al 172 exemplaren achter een kotter gesignaleerd. Maar de

meeste Noordse Stormvogels passeerden tussen 9 en 16 april;

9 apr 8-1lu 31+112+48 N Texel

88 N Hbz.

12 apr 7-1lu 30+30+92+51 N Texel

7-13u 12+10+61+4+5+38 N en 14-I6u 63+27 N Hbz.

Op 15 april bij Texel (130 exx.) en op 16 april bij Huisduinen (142 exx.) en IJ-

muiden (86) waren weliswaar nog veel Noordse Stormvogels te zien, de aanwezigheid

van deze vogels werd echter veroorzaakt door kotters. Tijdens de genoemde periode

werden aan de Zuidhollandse kust slechts 10 Noordse Stormvogels opgemerkt.

Nadat in de eerste week van mei bij Texel en de Hbz. nog flink wat Noordse Storm-

vogels langsvlogen, nam het aantal waarnemingen sterk af.



18

�Grote PijIstormvogel - Puffinus gravis

10 apr 1 N Hbz. (in behandeling CDNA)

�8.4. Jan van Gent - Sula bassana

De Jan van Gent was zeker niet talrijk in de eerste helft van 1982. Vooral juni,
een maand waarin anders veel Jan van Genten te zien zijn, bleef onder de maat. Nu

werden de meeste vogels waargenomen tijdens de stormperiode in april.
Na verschillende meldingen uit januari en februari, werden op 13 maart op Texel al

flink wat Jan van Genten gezien: 33 Z in 2 uur (diezelfde dag aan de Hbz. 2 N). In

april vlogen de meeste exemplaren echter wel langs de Hbz.:

9 apr 81 N Hbz. (9 uur) 11 apr 92 N Hbz. (12 uur)

13 Z, 21 N Texel (4 uur)
Hierna was alleen 2 mei aan de Hbz. nog de moeite waard: 47 N in 3 uur.

8.5. Aalscholvers - Phalacrocoracidae

�Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Aan de Zuidhollandse kust vlogen traditioneel de meeste Aalscholvers langs, de bes

te dag was: 19 april 46 N Scheveningen. Bovendien werd op 12 mei bij Scheveningen
een groep van 16 Aalscholvers gezien, welke een uur later ook Noordwijk aandeed.

�Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis

16,17 jan 1 tp IJmuiden 21 apr 2 N Huisduinen 24 apr 1 N Noordwijk

8.6. Reigers en Lepelaars - Ardeidae en Plataleidae

�Roerdomp -

Botaurus stellaris

8 jan 1Z, 1 N (dezelfde?) Hbz.

�Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Alleen aan de Zuidhollandse kust vlogen vrij regelmatig Blauwe Reigers voorbij.
Echter nimmer meer dan 10 exemplaren in 1 uur.

�Purperreiger - Ardea purpurea

14 apr 1 vermoedelijk ex. N Schev.

�Lepelaar - Platalea leucorodea

24 apr 1 N Huisduinen 14 mei 8 N Schev. . 19 jun 1 N Hbz.

8.7. Zwanen, Ganzen en Eenden - Anatidae

�Knobbelzwaan - Cygnus olor

Bij Scheveningen werd deze soort het meest gezien, vooral in juni (II Z, 63 N)

�Wilde Zwaan - Cygnus cygnus

8 jan 4 Z Schev. 31 jan 11 Z Schev.

�Kleine Zwaan - Cygnus columbianus bewickii

7 feb 34 N Texel 24 feb 25 N Texel
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�Grauwe Gans - Anser anser

Bij Zandvoort vloog op 16 januari een groep van 150 Grauwe Ganzen langs, terwijl bij
andere posten aan de Zuidhollandse kust in februari de meeste exemplaren te zien

waren:

21 feb 176 N in 2 uur Schev 22 feb 325 N in 2 uur Schev. + 96 N in 1 uur N'wijk
Aan de Hbz. vlogen pas in april de grootste aantallen langs (15 apr 92 N in 2 uur)

*Kolgans -

Anser albifrons

De grootste groepen Kolganzen werden gezien in januari:
1 jan 42 Z, 42 N en 37 W in 2 uur Schev. 23 jan 70 N Texel

16 jan 1185 N in 4 uur IJmuiden

�Rietgans -

Anser fabalis

Op 13 dagen in januari passeerden Rietganzen (tot 200 N bij Zandvoort). De laatste

waarneming werd gedaan op 4 april; 8 N Scheveningen.

■AKleine Rietgans -

Anser brachyrhynchos

Alle waarnemingen kwamen uit januari en februari, de grootste groepen op:
8 jan 21 N Schev. en 36 Z Hbz. 5 feb 40 N Schev.

23 jan 130 N Texel

�Rotgans - Branta bernicla

Al in januari en februari vlogen bij veel telposten, maar vooral bij de Hbz,

groepjes Rotganzen langs; de vliegrichting was overwegend noord. Bij Huisduinen

verbleef op 18 januari een groep van 1100 Rotganzen. Aan de Hbz. waren in maart

een aantal weinig omvangrijke trekgolven te zien, die van periode 9 was het sterkst

met op: 1 rart 9-1lu 730+305 N 2 mrt 9-1lu 143+465 N

Het aantal Rotganzen dat dit voorjaar de kust van Zuid-Holland passeerde was bij-

zonder laag. Op 29 mei werden aan de Hbz. (73 N) de laatste Rotganzen waargenomen.

Behalve de nominaatvorm (B.b.bernicla) werden ook Witbuikrotganzen (B.B.hrota)

opgemerkt: 8 jan 7 N Hbz 10-17 jan 2 tp IJm 22 jan 15 NbHbz.

10 jan 2 Z Schev. 18 jan 5 tp H'duinen 13 rart 1 N Castr.

�Brandgans - Branta leucopsis

De grootste aantallen werden gezien in januari (13 jan 480 N Schev. en op 16 jan

269 N IJmuiden). De laatste waarneming kwam van 21 maart (1 tp Hbz. en 1 N Texel).

�Canadese Gans -

Branta canadensis

16 apr 1 N Schev.

�Nijlgans - Alopochen aegyptiata

2 feb 2 tp Hbz. 16 apr 9 N Schev. 12 mei 2 N Schev.

5 apr 10 uit zee Schev. 11 mei 2 0 H'duinen

�Casarca - Casarca ferruginea

19 apr 1 N Huisduinen

�Bergeend - Tadorna tadorna

De Bergeend trok nogal gespreid door, al vanaf begin februari vlogen kleine groepjes

langs. Zelden komend tot hoge uurtotalen. Dit beeld zette zich het hele voorjaar

door. Op de volgende dagen lagen de aantallen iets boven modaal:

22 mrt 58 N in 1 uur N'wijk

23 mrt 114 N in 3 uur Schev.

79 N in 2 uur Hbz.

20 apr 81 N in 3 uur Hbz.

29 apr 67 N in 2 uur H'duinen



�Smient - Anas penelope

Begin januari vond vorsttrek van enige omvang plaats aan de Hbz.: 8 jan 890 Z

in 7 uur. Ook nadien vlogen hier vrij veel Smienten langs en op 19 januari ver-

bleven ongeveer 1500 exemplaren ter plaatse. Een andere grote groep was op IA maart

op de Maasvlakte aanwezig: 1000 tp. Noordwaartse trek was het sterkst aan de Hbz:

8
apr 418 N in 5 uur.

�Krakeend -

Anas strepera

Voor het eerst werd ook van deze soort noordwaartse trek van betekenis waargenomen.

Weliswaar geconcentreerd op 1 dag; 5 apr 107 N Hbz. Behalve deze topdag vlogen af

en toe Krakeenden langs (sexratio d;9= 1:0.9)

�Wintertaling - Anas crecca

Tussen begin maart en de voorlaatste week van april trokken aan de Hbz. veel Win-

tertalingen langs. Deze passage ging de Zuidhollandse kust volledig voorbij. Op

Texel daarentegen was hiervan wel een en ander waar te nemen. Dagen met sterke

trek waren o.m; 27 mrt 730 N in 2 uur Hbz. 8 apr 702 N in 2 uur Hbz.

5 apr 7-1 Ou 725+904+209 N Hbz 10 apr 243 N in 3 uur Texel

�Wilde Eend - Anas platyrhynchos

Op 8 januari vlogen aan de Hbz. nogal wat Wilde Eenden zuidwaarts: 150 Z in 6 uur.

Een maand later was de vliegrichting alweer overwegend noord (1 feb 118N in 3 uur

Hbz.). Uit maart kwamen de meeste waarnemingen van veelal noordwaarts trekkende

vogels, maar op 27 mrt zwommen bij Catsricum ook 87 exx. op zee.

�Pijlstaart -

Anas acuta

Gespreid over februari, maart en april trokken soms kleine groepjes Pijlstaarten

langs, de meeste op 7 maart: 28 N Texel (1 uur) en 5 april 46 N Hbz. (3 uur).

�Slobeend -

Anas clypeata

Gelijktijdig begon doortrek van Slobeend bij Scheveningenen, Castricum en de Hbz:

(27 mrt resp. 48,59 en74 N). De trek was het sterkst op 5 april:
156 N in 5 uur Schev. 101 N in 2 uur N'wijk 205 N in 3 uur Hbz.

�Zomertaling - Anas querquedula

De eerste Zomertaling werd gezien bij Scheveningen op 14 maart (6 Z). Pas in mei

passeerden de meeste exemplaren (4 mei 9 N Schev. en 13 N Hbz. en op 5 mei 21 N

Hbz.) Sexratio ld :0.79

�Tafeleend - Aythya ferina

Een bijzonder omvangrijke coldrush van Tafeleenden vond plaats op 13 januari bij

Scheveningen; 10-13u 93+2180+646 Z. Ook op andere dagen in januari konden hier

en bij IJmuiden tot max. 295 Tafeleenden in een uur gezien worden. Langs de kust

van Noord-Holland passeerden pas in febtuari de meeste exemplaren:

14 feb 238 N in 1 uur Castricum

�Toppereend - Aythya marila

In tegenstelling tot de Tafeleend verschenen de meeste Toppers voor de Noordhol-

landse kust. De hoogste uurtotalen werden bereikt in februari en maart:

14 feb 284 N in 3 uur Hbz. 21 mrt 411 N in 3 uur Hbz.

Bij Scheveningen vlogen de meeste Toppereenden echter wel in januari langs:

14 jan 235 Z in 3 uur.

�Kuifeend - Aythya fuligula

Net als bij de Tafeleenden trokken grote groepen Kuifeenden zuidwaarts in januari

bij Scheveningen en IJmuiden: 13 jan 10-13u 243+988+348 Z Schev.

16 jan 700 Z in 4 uur IJm. en 542 Z in 2 uur Schev.

17 jan 667 Z in 3 uur Schev.

Elders langs de kust was 17 januari de beste dag met 121 N in 1 uur bij Castricum.
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� Eidereend - Somateria mollissima

Op een tweetal dagen in januari hielden zich bij Texel vrij veel Eidereenden op,

8 jan 205 Z (1129 en 68<J)
,

121 N (499 en 72<J) in 1 uur en 9 jan 239 Z (lOAp en

65d)
,

117 N (699 en 48d) in 3 uur. Aangezien verder langs de kust toen niet veel

Eidereenden gezien werden, moet de aanwezigheid van deze vogels het gevolg zijn van

nare omstandigheden (drijfijs) op de Waddenzee achter Texel. Het verblijf van deze

Eiders op de Noordzee was van korte duur, daags erna waren de meeste alweer ver-

dwenen
.

De groepen Eidereenden te zien bij IJmuiden, Scheveningen en de Maasvlakte

beliepen resp. 100 (10 jan), 90 (11 feb) en 176 (10 apr) exemplaren. Aan de

Moordhollandse kust vloog het merendeel naar noord, bij Huisduinen de meeste exx.

naar Z; 22 apr 162 (1099 en 53d) in 3 uur en 11 mei 161 Z (389 en 48d), 126 N

(259 en 60d) in 4 uur. Op Texel vlogen de Eiders heen en weer of verbleven ter

plaatse, (tot 56 exx.).

�Koningseider - Somateria spectabilis

10 jan - 21 feb ld tp IJmuiden (zelfde ex. als Texel dec. '81).

�Ijseend - Clangula hyemalis

Hoewel ongeveer tweemaal zoveel Ijseenden dan gewoonlijk waargenomen werden, beteken-

de dit niet dat de soort een regelmatige verschijning was. Slechts twee dagen
leverden meer dan 5 exemplaren op: 15 jan 13 N in 1 uur Hbz. en 31 jan 8 N, 1 Z

in 2 uur Texel. Vermeldenswaard zijn verder 4 Ijseenden die op 16 april naar noord

vlogen op Texel en 2 mei waarnemingen (2e Castricum en 15e Hbz.).

�Zwarte Zeeëend - Melanitta nigra

Na het zeer magere jaar 1981, herstelde de Zwarte Zeeëend zich dit voorjaar ver-

dienstelijk. Alleen de Zuidhollandse kust deed hieraan niet mee, daar bleven de

aantallen op het niveau van vorig jaar steken. In januari en februari vond voor

de Waddeneilanden nog steeds zuidwaartse trek plaats. Aan de Hbz. was de situatie

vergelijkbaar
,

hoewel hier het percentage noordwaarts vliegende vogels groter

was. Enkele goede dagen uit deze periode;
3 jan 10-13u 2157+2248+1000 W Terschell.

29 jan 2890 Z, 621 N in 2 uur Hbz.

31 jan 9-12u 2383+579+261 Z Texel

20 feb 2140 Z in 2 uur Texel

De voorjaarstrek bereikte in de periodes 13 en 14 (eind maart/begin april) zijn

hoogtepunt en was sterk geconcentreerd op een tweetal dagen:
26 mrt 13-19u 475+775+1468+2561+2316+2187N Hbz.

13-17u 241+701+1033+2309 N Texel

3 apr 9-13u 1720+4375+3039+823 N Hbz.

11-12u 2254 N Texel

Tot half april passeerden bij deze posten nog regelmatig enkele honderden Zwarte

Zeeëenden per uur. Hierna liepen de aantallen wat af en nam ook het aandeel zuid-

waarts vliegende vogels weer toe. Op 10 april hielden zich voor de Maasvlakte

zo'n 2000 Zwarte Zeeëenden op. Bij Schiermonnikoog waren op de laatste dag van

dit voorjaar, 1 juli, eveneens veel Zwarte Zeeëenden te zien, de situatie was lich-

telijk chaotisch met; 898 W, 1518 0 en 850 tp.

�Brilzeeëend - Melanitta perspilata

10 apr 1 add N Texel (in behandeling CDNA).

�Grote Zeeëend - Melanitta fusca

Bijzonder veel Grote Zeeëenden zijn dit voorjaar de kust gepasseerd. Gewoontege-

trouw werden aan de Hbz. de meeste vogels van deze soort gezien. Al in de eerste

maanden vlogen zowel bij Texel als bij de Hbz. groepjes Grote Zeeëenden langs.

Het hoogste uurtotaal uit die periode was 79 (Z op 22 feb Texel). De eerste teke-

nen van noordwaartse trek dienden zich aan op:

3 april 9-13u 92+302+412+122 N Hbz.
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De grote massa trok langs in periode 15, mogelijk heeft de aanhoudende harde noord-

westen wind hierbij een stimulerende rol gespeeld:
10 apr 8-12u en 13-16u 230+101+249 N Hbz.

8-1lu 233+123+129 N Castricum

11 apr 10-20u 176+153+185+131+228+164+235+195+176+48N Hbz.

12-14u 276+236 N Castricum

Een tweede trekgolf was zichtbaar eind april en begin mei:

28 apr 288 N, 99 Z en 100 tp in 2 uur Huisduinen

2 mei 6-13u 66+111+122+89+122+50+80 N en 14-l6u 405+623 N Hbz.

Tot eind mei werden nog met enige regelmaat Grote Zeeëenden waargenomen; daarnaast

kwam eind juni slechts êën melding binnen: 21 juni 2 Z Texel.

�Brilduiker - Bucephala clangula

In januari bevonden zich relatief veel Brilduikers voor de kust. De hoogste uurto-

talen werden gehaald aan de Zuidhollandse kust:

10 jan 32 Z in 2 uur IJmuiden

14 jan 55 Z in 4 uur Scheveningen
15 jan 42 Z in 4 uur Scheveningen

Bij Texel vlogen op 2 januari 21 Brilduikers zuid en 9 noord in 2 uur. Noordwaartse

trek was alleen te zien aan de Hbz; 27 mrt 16 N (3 uur) en 11 apr 14 N (3 uur).

�Nonnetje -

Mergus alhellus

Na het invallen van de vorst verschenen veel Nonnetjes op de Noordzee. Alleen tij-
dens de strenge winter van 1979 werden er meer waargenomen. De periode 12-17 januari
leverde de meeste vogels op (Schev 538 Z, 159 N en Hbz. 33 Z, 151 N). Bovendien be-

vond zich op 13 januari voor de Maasvlakte een groep van 150 fouragerende Nonnetjes.
De laatste waarneming werd gedaan op 24 april ( 7 N Huisduinen) Sexratio ld :0.69„-

�Middelste Zaagbek.- Mergus serrator

Het zeer grote aantal Middelste Zaagbekken werd mede veroorzaakt door enkele dagen

in januari bij Scheveningen en IJmuiden;

15 jan 100 tp IJmuiden

16 jan 313 Z, 31 N in 3 uur Schev. en 222 Z, 347 N en 75 tp in 6 uur IJmuiden.

Ook elders voor de kust verbleven toen veel Middelste Zaagbekken:
10 jan 65 tp Texel 16 jan 148 N in 4 uur Hbz. 17 jan 79 Z, 50 tp in 2 uur Castr.

Eind maart begon tamelijk sterke noordwaartse trek, welke alleen aan de Noordhol-

landse kust werd waargenomen werd: 26 mrt 202 N. in 12 uur Hbz.

3 apr 175 N in 4 uur Hbz.

4 apr 106 N in 3 uur Hbz.

29 apr 89 N in 3 uur Huisduinen

Tot slot werden nog 3 zomerwaarneraingen gedaan: 13 juni 3 Z Texel, 21 juni 2 W

Vlieland en 1 juli 1 W Schier.

�Grote Zaagbek - Mergus merganser

Net als bij het Nonnetje was het verschijnen van Grote Zaagbekken voor de kust het

gevolg van het invallen van strenge vorst. In januari vielen twee trekgolven aan te

wijzen. De eerste van 15-17 januari (Schev. 336 Z, 28 N en Hbz. 128 Z, 28 N) ter-

wijl de tweede alleen in Noord-Holland opgemerkt werd, tussen 22-24 januari

(castricum 118 Z en Hbz. 157 Z, 6 N). Op 12 apr vloog de laatste Grote Zaagbek langs

(1 Z Hbz).Sexratio ld:1.5 9.
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8.8. Steltlopers - Haematopodidae, Recurvirostridae en Scolopacidae

�Scholekster - Heamatopus ostralegus

Grote aantallen Scholekster werden in de eerste twee maanden gezien op Texel en aan

de Hbz. Vermoedelijk als gevolg van ijsvorming op de Waddenzee waren deze vogels ver-

dreven naar de Noordzeekust. Enkele opmerkelijke dagen:
8 jan 469 Z, 53 tp in 1 uur Texel 7 feb 995 Z, 158 N in 2 uur Hbz.

16 jan 370 Z, 80 N in 1 uur Texel 14 feb 422 Z, 450 N in 5 uur Hbz.

Het laatste uur met meer dan 100 exemplaren werd genoteerd op 9 maart (142 Z Hbz.).

Vanaf eind maart vlogen aan de Noordhollandse kust per uur hooguit enkele 10-tallen

Scholeksters noord. Aan de Zuidhollandse kust werden tot ver in maart weinig Schol-

eksters waargenomen. De beste dag was hier: 23 mrt 226 N in 3 uur Scheveningen.

Terwijl hier ook half mei nog vrij veel Scholeksters vlogen naar noord ( 14 mei

240 N in 8 uur).

�Kluut - Recurvirostra avosetta

Na de eerste waarneming op 20 februari aan de Hbz, begon de doortrek van enige be-

tekenis in de eerste week van maart: 6 mrt 37 N in 1 uur IJmuiden. Begin april pas

seerden echter de meeste Kluten; 4 apr 36 N in 1 uur Hbz.

5 apr 77 N in 4 uur Schev.

63 N in 1 uur N'wijk
Een klein trekgolfje half mei werd alleen bij Scheveningen opgemerkt (14 mei 25 N

in 5 uur).

�Kleine Plevier - Charadrius dubius

1 apr 1 N Texel 11 mei 1 N Schev.

9 mei 1 tp IJmuiden 12 mei 1 N N'wijk

�Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Half mei trokken haast uitsluitend aan de Zuidhollandse kust Bontbekplevieren langs:

13 mei 70 N in 1 uur N'wijk
15 mei 137 N in 4 uur Scheveningen

Op 18 maart werden op de Maasvlakte 55 Bontbekjes geteld.

�Standplevier - Charadrius alexandrinus

10 apr 96 tp Westplaat/Maasvlakte 15 mei 3 N Schev.

30 apr 2 tp IJmuiden

�Goudplevier - Pluvialis apricaria

Slechts 2 uren met opmerkelijke aantallen Goudplevieren:

12 apr 200 N Hbz. 6 mei 125 N Schev.

�Zilverplevier - Pluvialis squaterola

Doortrek van deze soort was het sterkst ran de Zuidhollandse kust, half mei passeer-

den hier de grootste aantallen;

12 mei 293 N in 2 uur Schev. 15 mei 5-10u 19+357+266+43+16 N Schev.

14 mei 447 N in 5 uur Schev.

155 N in 1 uur N'wijk

De beste dag aan d§ Hbz. leverde aanzienlijk minder Zilverplevieren op;

1 mei 143 N in 2 uur.

�Kievit - Vanellus vanellus

Alleen in februari trokken aan de Hbz. aantallen van enige betekenis over:

19 feb 1144 Z in 2 uur.
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■AKanoetstrandloper - Calidris canutus

In januari hielden zich bij Huisduinen en de Hbz. veel Kanoetstrandlopers op (resp.
3000 (11 jan) en 70 (24 jan)). Doortrek naar noord vond echter niet eerder dan in

mei plaats, in welke maand twee min of meer gescheiden trekgolfjes aan te wijzen
waren: 1 mei 175 N in 2 uur Castr. en 5 mei 17-20u 310+520+490 N Maasvlakte

14 mei 441 N in 5 uur Schev. en 15 mei 529 N in 6 uur Schev.

386 N in 3 uur Hbz.

*Drieteenstrandloper - Calidris alba

Op waddeneilanden rende aan het begin van het jaar zeer grote groepen Drieteen-

strandlopers over het strand. Op Terschelling op 2 januari zelfs 950 exemplaren.
De grootste groep op Texel omvatte 260 exx. op 20 februari. Bij Scheveningen ver-

bleven in januari tot 125 Drieteentjes (op de 13e), terwijl hier op 5 april nog

een groep van 103 exx. aanwezig was. Half mei vond langs vrijwel de gehele kust

enige doortrek plaats, met op: 13 mei 192 N in 3 uur Huisduinen

15 mei 110 N in 3 uur Hbz.

�Kleine Strandloper - Calidris minuta

Drie dubieuze waarnemingen: 8 feb 2 N Hbz., 28 mrt 2 N Hbz. en 13 apr 1 Z Schev.

*Krombekstrandloper — Calidris ferruginea

15 mei 3 N Schev. 1 jul 1 W Schier en 1 Z Schev.

� Paarse Strandloper - Calidris maritima

Van deze soort werden alleen kleine groepjes op strekdammen en havenhoofden gezien.
De groepsraaxima voor de verschillende plaatsen lagen op:
Huisduinen 100 (10 jan) M'vlakte 30 (30 apr)
IJmuiden 79 ( 6 apr) Westkapelle 50 (5 mei)
Scheveningen 52 (4 apr)
Tot 14 mei was bij Huisduinen een onbekend aantal Paarse Strandlopers aanwezig.

�Bonte Strandloper - Calidris alpina

De ieder jaar vastgestelde passage van de Bonte Strandloper in maart was dit jaar
geconcentreerd op twee goede trekdagen:
26 mrt 13-20u 231+342+266+406+407+429+390 N Hbz.

27 mrt 7-12u 223+213+833+519+144 N en 16-18u 656+297 N Hbz.

10-12u 400+231 N en 16-18u 334+275 N Castr.

Op 5 april volgde nog een restantje met 511 N in 3 uur Hbz.

Ook half mei trokken aan de Moordhollandse kust nog Bonte Strandlopers langs:

o.m. 13 mei 152 N in 4 uur Hbz.

�Kemphaan - Philomagus pugnax

Eerste waarneming op 15 februari (1 N Hbz.), de meeste exemplaren volgden in april
(beste dag 5 april 46 N Schev. en 17 N N’wijk).

�Bokje - Lymnocryptus minimus

23 mrt 1 N Schev.

�Watersnip - Gallinago gallinago

Alleen waargenomen in de eerste vier maanden van het jaar, echter geen enkel uur met

meer dan 5 exx.

�Grutto - Limosa limosa

De eerste waarneming viel op 6 maart (1 Z Schev.). Begin april was enige doortrek

waar te nemen met als uitschieter 5 april 61 N, 2 Z Schev. en 47 N, 1 Z N'wijk.
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�Rosse Grutto - Limosa lapponica

Rosse Grutto's vlogen vanaf eind maart in kleine groepjes langs naar noord. De aan-

tallen steeds wat oplopend en op 18 april kwam voor de eerste keer een uurtotaal

boven de 100 (149 N Hbz.). Eind april en begin mei bereikte de trek zijn hoogtepunt:
23 apr 589 N in 3 uur Huisduinen 1 mei 5-8u 523+532+183 N Schev.

24 apr 5-8u 322+447+620 N Schev. 2 mei 5-8u 113+537+394 N Schev.

6-9u 540+745 N N'wijk 1000 N in 2 uur N'wijk
1114 N in 6 uur Hbz. 5 mei 1374 N in 4 uur Hbz.

25 apr 835 N in 4 uur Castr. 935 N in 2 uur Castr.

�Regenwulp - Numenius phaeopus

Daar er geen gegronde redenen bestaan om twee zeer vroege waarnemingen aan de Hbz.

(rerp. 31 jan en 6 mrt) als zodanig te accepteren, moet 31 maart (1 N Schev.) als

de eerste waarneming van de Regenwulp aangehouden worden. Gedurende april passeerden
af en toe groepjes van deze soort, terwijl op 23 apr bij Scheveningen 80 Regenwulpen
ter plaatse verbleven. De doortrek was echter het sterkst in mei:

10 mei 39 N in 1 uur Huisduinen 11 mei 46 N in 2 uur Hbz.

11 mei 94 N in 3 uur Schev.

�Wulp - Numenius arquata

Bij zowel de Hbz. als Scheveningen vond op
8 januari een coldrushje van Wulpen naar

zuid plaats: 148 Z in 6 uur Hbz. en 327 Z in 3 uur Schev.

Tot begin maart bleven aan de Hollandse kust de meeste Wulpen naar zuid vliegen

(19 feb 66 Z in 2 uur Hbz.). Al snel daarop werd de vliegrichting bijna uitsluitend

noordwaarts. De trek verliep weinig geconcentreerd en zette door tot diep in mei:

23 mrt 74 N in 3 uur Schev. 16 apr 47 N in 2 uur Huisduinen

�Zwarte Ruiter - Tringa erythropus

In mei werdende meeste waarnemingen gedaan; bij Huisduinen passeerden de meeste

Zwarte Ruiters in êën uur: 11 mei 9 N.

�Tureluur - Tringa totanus

De voorjaarstrek beperkte zich dit jaar tot de Zuidhollandse kust, waar half mei

veel Tureluurs langsvlogen. Aan de Hbz. en op Texel werden alleen in januari wat

meer Tureluurs gezien (8 jan 32 Z Texel en 39 Z Hbz.).

De eerste tekenen van gerichte trek waren bij Scheveningen te zien op 4 april:
219 N in 2 uur. Dit trekgolfje kreeg pas op 12 mei een vervolg, met een sterke pas-

sage van Tureluurst op drie kort aaneen liggende dagen:

12 mei 5- 9u 102+239+165+65 N Schev.

14 mei 5-1 Ou 20+121+65+22+18 N Schev.

15 mei 5-1 Ou 18+220+574+146+15 N Schev.

�Poelruiter - Tringa stagnalis

1 mrt 1 N Hbz. (niet als zodanig aanviird).

�Groenpootruiter - Tringa nebularia

Vrijwel alle waarnemingen kwamen uit mei en dan vooral bij Scheveningen; daar vlo-

gen de meeste Groenpootruiters langs op: 12 mei 29 N in 4 uur Schev.

15 mei 28 N in 3 uur Schev.

�Witgatje - Tringa ochrpus

5 apr 9 N Hbz. 22 apr 1 N Huisduinen

�Oeverloper - Actilis hypoleucos

Alleen gezien in mei. De meeste Oeverlopers verbleven op het havenhoofd van Scheve-

ningen, waar zich tot 43 exx (12 mei) ophielden. Op 1 juni waren hier nog 13 Oever-

lopers aanwezig.
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�Steenloper - Arenaria interpres

Groepen Steenlopers bevonden zich op de strekdammen en havenhoofden van Huisduinen,

Hbz, IJmuiden en Scheveningen, waar maximaal resp. 169 (22 apr), AIO (13 mei), 100

(16 jan) en 99 (25 feb)exemplaren verbleven. Bij Huisduinen vlogen in april en mei

soms grote groepen Steenlopers langs, veelal naar noord, soms echter ook naar zuid,
zodat de verplaatsingen hier vermoedelijk betrekking hadden op lokale vogels (getij-
deritme ?). Gerichte doortrek naar noord werd nergens vastgesteld.

�Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicarius

19 juni 1 zkl. tp Maasvlakte.

8.9. Jagers - Stercorariidae

�Middelste Jager - Stercorarius pomarinus

29 apr 1 lejrs N Huisduinen 2 mei 1 ad.li.fa. N Hbz.

1 ad.do.fa. N Texel 17 jun 1 lejrs N Castr.

�Kleine Jager - Stercorarius parasiticus

De eerste Kleine Jagers passeerden bij zowel IJmuiden als de Hbz. op 3 april, op

Vlieland werd op 7 april het eerste exemplaar genoteerd. Hierna vlogen regelmatig
Kleine Jagers langs naar noord. Het hoogste uurtotaal bedroeg 5 exx. (9 apr en 5 mei

beide keren aan de Hbz.). De dag met de meeste Kleine Jagers was 9 april: 14 N in 5

uur.

�Grote Jager - Stercorarius skua

3 jan 2 N Hbz.

8.10. Meeuwen en Sterns - Laridae

�Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus

Bij Scheveningen was in elke maand, behalve juni, minstens 1 Zwartkopmeeuw aanwezig

De overige waarnemingen komen van de Maasvlakte (2 ad. tp 14 mrt) en de Hbz (31 jan
1 ad. tp en 13 apr 1 ad. Z).

�Dwergmeeuw - Larus minutus

Aan de Hbz. vlogen op 30 januari onverwacht vrij veel Dwergmeeuwen naar noord;

85 N in 4 uur. Buiten deze dag werd deze soort in de eerste 3 maanden zelden op-

gemerkt. Vanaf begin april trokken in toenemende mate vooral adulte Dwergmeeuwen

langs, en in de laatste week van deze maand en de eerste van mei was de trek het

sterkst:

28 apr 328 N in 4 uur Huisduinen 1 mei 291 N in 2 uur Hbz.

151 N in 2 uur M'vlakte 418 N in 3 uur M'vlakte

30 apr 5-9u 46+222+148+38 N Hbz. 2 mei 503 N in 9 uur Hbz.

269 N in 2 uur Huisduinen 307 N in 2 uur IJmuiden

Op 1 juli was bij Scheveningen nog of alweer een Dwergmeeuw aanwezig.

De meeste eerstejaars Dwergmeeuwen passeerden ruim een week na de grote trekgolf:
13 mei 67 N in 5 uur Hbz.

�Kokmeeuw -

Larus ridibundus

Na de vorstinval vond op 8 januari aan de Hbz. een vrij omvangrijke passage naar

zuid plaats: 1481 Z in 8 uur. Ook bij IJmuiden hielden zich deze maand veel Kok-

meeuwen op (tot 3000 tp) terwijl hier op 10 jan 1570naar zuid vlogen in 1 uur.

Rond half februari trokken soms alweer Kokmeeuwen naar noord (14 feb 305 N in 6 uur

Hbz. en 252 N in 4 uur Castr.). Een telling van een slaapplaats op de Maasvlakte op

14 maart leverde 30.000 exx. op. In april werden veel Kokmeeuwen gezien bij Noord-
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wijk (o.m. 4 apr 370 N, 120 Z in 1 uur) en Bergen (1 apr 499 N in 1 uur). Half mei

vond doortrek plaats van voor het merendeel eerstejaars vogels;
12 mei 130 N in 1 uur N'wijk (126 lejrs)

15 mei 267 N in 4 uur (142 lejrs)
16 mei 187 N in 2 uur (167 lejrs)

�Stormmeeuw -

Larus canus

Het reeds bekende beeld van een trekgolfje eind maart werd ook dit jaar weer be-

vestigd. Begin mei vond een omvangrijke passage plaats, waaraan ook eerstejaars

Stormmeeuwen meededen. Veel eerstejaars vogels passeerden ook half mei. In juni wa-

ren het weer de heen en weer vliegende volwassen Stormmeeuwen die gezien werden.

�Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Uit januari werd vier keer een Kleine Mantelmeeuw gemeld (alle Hbz.). De eerstop-

volgende waarneming is die van 11 feb bij Scheveningen. Vanaf maart werden steeds

regelmatiger Kleine Mantelraeeuwen gezien, met op 9 april een trekgolfje aan de Hbz:

318 N in 10 uur. Bij Scheveningen vlogen toen al de meeste Kleine Mantels naar zuid,

In juni werden hier en op de Waddeneilanden veel exemplaren gezien, ongetwijfeld

broedvogels. Veruit het grootste deel van de adulte vogels werd genoteerd als

L.f..intermedius.

�Zilvermeeuw - Larus argentatus

Geen gegevens verzameld.

�Geelpootzilvermeeuw - Larus argentatus michahellis

24 jan 1 tp Hbz.

�Kleine Burgemeester - Larus glaucoides

7-13 feb 1 tp Hbz. (in behandeling CDNA).

�Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Op verschillende plaatsen hielden zich in januari en februari Grote Burgemeesters op:

Texel (minstens 1), Scheveningen (minstens 1), IJmuiden en Maasvlakte (beide zeker 3).

Twee keer werd een adult exemplaar gemeld (1 jan 1 Z, Schev en 7-8 feb 1 tp Hbz.).

Alle andere waarnemingen hadden betrekking op onvolwassen vogels. Verder nog mel-

dingen van Castricum (16 mrt 1 N) en Noordwijk (7 jan 1 Z). De laatste waarneming
werd gedaan op 7 mei (1 N Hbz.).

�Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

De meeste Grote Mantelraeeuwen verbleven in de eerste drie maanden van het jaar voor

de Texelse kust (24 jan 94 Z in 2 uur en tijdens een strandtelling op 28 feb 500 tp).
Aan de Hollandse kust lagen de aantallen aanzienlijk lager. Na half april nam het

aantal Grote Mantelraeeuwen sterk af, terwijl het aandeel onvolwassen vogels steeg.

�Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla

In slechts 1 uur was de Drieteenmeeuw met meer dan 10 exemplaren vertegenwoordigd

(5 jan 19 Z Hbz.). Twee andere dagen waarop nog wat Drieteenmeeuwen passeerden waren:

30 jan 15 Z, 6 N-Texel en 16 N Hbz.

2 mei 18 N, 1 Z Hbz.

�Zwarte Stern - Chlidonias niger

De eerste Zwarte Sterns werden op 6 april aan de Hbz. waargenomen, bij Scheveningen

was dat pas op 18 april het geval. Aan de Zuidhollandse kust passeerden echter wel

de grootste aantallen.
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Doortrek was het sterkst in de eerste helft van mei;

5 mei 12-20u 14+46+35+35+30+29+61+16 N Maasvlakte

6 mei 5- 8u 80+28+50 N Schev.

� Noordse Stern/Visdief - Sterna paradisaea/hirundo

'Noordse dieven' vlogen het eerste langs bij IJmuiden op 3 april (12 N) en Scheve-

ningen (2 N)
,

dan op 4 april aan de Hbz. (7 N) en tenslotte bij Texel op 5 april

(1 N). De trek kwam in de laatste week van april goed op gang en zette door tot ver

in mei. De beste dagen uit deze periode:
29 apr 17-20u 481+709+155 N Voorne

30 apr 5- 9u 791+1624+1072+276 N Hbz.

2 mei 6-13u 199+242+474+252+561+473+1595N en 14-I6u 741+548 N Hbz.

5 mei 12-20u 127+130+92+91+84+245+267+204N M'vlakte

14 mei 5-1lu 475+204+72+123+110 N Schev.

Haast traditioneel is het verschil tussen Hbz. en Scheveningen waar het gedetermi-
neerde 'noordse dieven' betreft. Dit jaar werden bij Schev. zelden Noordse Sterns

herkend, terwijl bij de Hbz. soms grote aantallen van deze soort passeerden. Op-

merkelijk in dit verband is het volgende: op 29 april trokken bij Voorne in de

avonduren veel Noordse Sterns langs 17-20 uur: 387+600+155 N. De dag erop vond in

de vroege ochtend aan de Hbz. massale doortrek plaats: 5-9u 440+653+585+233 N. Op

Texel vlogen pas op 30 mei de meeste Noordse Sterns voorbij: 127 N in 3 uur.

Op de volgende dagen werd het grootste deel van de langstrekkende 'dieven' als

Visdief opgeschreven: 2 mei 277+131+242 +507+425+584 N en 14-16u 735+485 N Hbz

9 mei 605 N in 1 uur Schev.

14 mei 666 N in 2 uur Schev.

15 mei 5-10u 251+137+376+78+65 N Schev.

� Grote Stern - Sterna sandvicensis

De eerste Grote Sterns werden gezien op 8 maart (1Z Hbz), 13 maart (1 Z Castr),
21 maart (2 N Texel) en 24 maart (3 N Schev.). Terwijl aan de Hollandse kust de

meeste Grote Sterns nog naar noord vlogen, begon op texel alweer het heen en weer

gevlieg van fouragerende Grote Sterns. Regelmatig reikten de uurtotalen op Texel

en Vlieland hierbij tot boven de 100 exemplaren: 7 mei 585 Z, 303 N Texel

28 mei 350 Z, 150 N in 1 uur Vlie.

Ook bij Huisduinen was dit het geval, waarschijnlijk waren ook deze vogels afkom-

stig van de broedkolonie op de Schorren van Texel (23 apr 47 Z, 309 N in 4 uur),

terwijl bij Schouwen langsvliegende Grote Sterns (tot 648 N in 2 uur op 29 mei)

afkomstig moeten zijn van broedplaatsen in de directe omgeving. Gerichte doortrek

van veel geringere omvang werd gezien op: 19 apr-242 N in 5 uur Hbz.

22 apr 174 N in 2uur M'vlakte

� Dwergstern - sterna albifrons

Nadat de eerste Dwergsterns waren gezien bij de Hbz. (op 12 apr 4 N), Scheveningen

(14 apr 4 N) en als laatste Texel ( 24 apr 1 N), volgde doortrek aan vooral de Noord-

hollandse kust op de volgende dagen:
24 apr 8-12u 24+34+49+32 N Hbz.

28 apr 132 N in 2 uur Huisduinen

30 apr 5- 9u 25+101+72+16 N Hbz.

2 mei 6-15u 22+16+15+4+35+64+46 N Hbz.

8.11. Alkachtigen - Alcidae

� Alk/Zeekoet - Alca torda/Uria aalge

Aan de Zuidhollandse kust werden in januari behoorlijke aantallen 'alk/zeekoeten'

waargenomen. Bij IJmuiden waren op 10 januari 16 Zeekoeten (grotendeels olieslacht-

offers) aanwezig. Halverwege deze maand vlogen bij Scheveningen de meeste exempla-

ren langs: 16 jan 54 Z in 3 uur

17 j an 29 Z in 3 uur
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Op Texel en de Hbz. was 30 januari de beste dag:
42 Z, 13 N en 6 tp in 2 uur Texel (en op 31 jan 31 Z, 4 N in 3 uur)

9 Z, 37 N en 17 tp in 5 uur Hbz.

Uit juni werden 'alk/zeekoeten* gemeld van Texel (2x) en de Hbz. (2x).

Alken werden zelden herkend, slechts 6 waarnemingen (jan 4, feb 1 en mrt 1).

�Papegaaiduiker - Fratercula arctica

15 jan 1 Z Hbz. 30 jan 5 N Hbz.

�Kleine Alk - Alle alle

29 jan 1 tp Hbz.

�Zwarte Zeekoet - Cheppus grylle

5 mrt IN Hbz, (niet aanvaard) 10 apr 1 N Hbz, (in behandeling CDNA)

8.12. Stootvogels - Accipitridae, Pandionidae, Falconidae en Strigidae

�Wespendief - pernis apivorus

4 juni 1 Z Texel

�Rode Wouw - Milvus milvus

16 jan 1 Z Hbz (10.30-11.30) en 1 Z IJmuiden (14.30)

�Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Gemeld uit april (lOx) en uit mei (26x)

�Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus

Waarnemingen betreffende 1 exemplaar kwamen uit januari (7), februari (1),

maart (1), april (2) en mei (3).

�Sperwer - Accipiter nisus

Naast 1 waarneming van Scheveningen (8 mei), 5 maal gezien bij Huisduinen

(2 uit april en 3 uit mei (13 mei 2 N)).

�Buizerd - Buteo buteo

Drie januari-waarnemingen (Schev., Castr. en Texel), verder steeds 1 melding uit

februari, maart, april en mei.

�Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus

9 jan 1 N Hbz.

�Visarend - Pandion haliaetus

30 apr 1 N Hbz (7-8u) en 1 N Texel (15-16u) 15 mei 1 landinwaarts Schev.

�Torenvalk - Falco tinnunculus

Gezien in januari, maart, april (5x) en mei.

�Smelleken - Falco columbarius

Waarnemingen uit januari (1), maart (1), april (3) en mei (2)

�Boomvalk - Falco subbuteo

In april op 3 verschillende dagen steeds 2 exemplaren bij Scheveningen, daarnaast

meiwaarnemingen van de Hbz. en Scheveningen.



�Slechtvalk - Falco peregrinus

12 mrt 1 tp Maasvlakte

�Ransuil - Asio otus

15 apr 1 O Hbz.

�Velduil - Asio falmmeus

16 apr 1 O IJmuiden

�Meerkoet - Fulica atra

Tot in maart verbleven er Meerkoeten bij een aantal telposten. Op 20 januari waren

bij Scheveningen 113 exx., bij IJmuiden op 16 januari 60 exx. en bij de Hbz.

45 exx. aanwezig.

8.13. Zeezoogdieren - Phocidae

�Gewone Zeehond - Phoca vitulina

1 jan 1 tp Schev. 15 jan 1 Z, 1 tp Texel 26 feb 1 Z Texel

9 jan 1 tp Texel 7 feb 1 Z Texel 27 feb 1 N Texel

10-24 jan 2 tp Um. 13 feb 1 tp Texel 28 feb 1 tp Texel

10 jan IN Texel 14 feb 1 tp Hbz.

�Walrus - Odobenus rosmarus

23 mrt 1 tp Huisduinen.


