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6. Korte bespreking per soort.

6.1. Duikers - Gaviidea

Noordwaartse trek begon langs de Noordhollandse kust al

begin mrt en de beste trekdag werd genoteerd op 11 mrt:

Hbz 210 N in 7 uren

Castr 62 N in 2 uren

In apr lagen de aantallen bij deze telposten lager dan

in mrt, de beste dag in apr was de 10e; 51 N in 4 uren,

Hbz. Op Texel werd echter in deze maand de sterkste trek

vastgesteld: 17 apr 55 N in 2 uren.

Tot in de laatste week van mei trokken nog 'duikers’

langs in noordelijke richting bij de Hbz en Texel. Uit

jun kwamen nog 6 meldingen van 'duikers' binnen (4 van

Hbz, 1 van Huisduinen en van Texel).
De meeste Roodkeelduikers werden gezien bij Texel (b.v.

17 apr 20 N), ook werden hier dit voorjaar de meeste

Parelduikers herkend. Het hoogste uurtotaal voor de Parel-

duiker bedroeg 4 exx. (op 12 apr en 19 mei aan de Hbz en

21 apr op Texel). De laatste Parelduiker werd op 3 jun
waargenomen (Hbz) en de laatste Roodkeelduiker op 1 jun

bij Texel. De verhouding Parelduiker;Roodkeelduiker was:

Waddengebied 1 : 9,8
Noord-Holland 1 : 3,8
Zuid Holland 1 : 10,4

-XJsdulker
- Gavia immer (CDNA)

25 jan IJm I 2ekj tp. 11 feb Urn 1 2ekj tp.

'ijsduiker/geelsnavelduiker' - Gavia immer/adamsii

12 Jan Hbz 1 Z 19 mrt Castr 1 N

6.2. Futen
- Podicepedidea

-Dodaars - Tachybaptus ruficollis

13 apr Hbz 2 tp. 29 apr Hbz 1 tp.
23 apr Hbz 2 tp. 07 mei Hbz 1 tp.

-Fuut
- Podiceps cristatus

De meeste Futen werden waargenomen in jan en feb, met

de grootste aantallen ditmaal aan de Noordhollandse kust.

Enkele goede dagen waren:

02 Jan Hbz 1213 Z in 2 uren

Castr 849 Z in 2 uren

05 jan Schev 619 Z in 1 uur

25 jan Urn 870 N en 250 tp in 1 uur

11 feb Schev 385 N in 2 uren

Hbz 1008 N in 4 uren

Huisduinen 582 N in 2 uren

Nadien liepen de aantallen Futen sterk terug. In mei

werden bij IJmulden nog kleine groepjes Futen gezien
(max 16 tp. op 13 mei), die vermoedelijk late doortrek-

kers betroffen.

-Roodhalsfuut - Podiceps grisegena

Langs de hele kust werden tamelijk weinig Roodhalsfuten

gezien. Aan de Hbz vond in april enige doortrek plaats:
12 apr Hbz 18 N in 5 uren

Opvallend was verder de groep van 15 Roodhalsfuten in

prachtkleed bij Urauiden op 6 mei: op 13 mei waren daar

nog 4 exemplaren aanwezig.

-Kuifdulker - Podiceps auritus

De meeste Kuifduikers werden in apr gezien aan de Hbz:

12 apr Hbz 9 N in 3 uren

26 apr Hbz 4 N in I uur

-Geoorde fuut
- Podiceps nigricollis

Weinig waargenomen, de meeste op 30 mrt bij Schev: 3 tp.

Ongedetermineerde 'kleine futen' werden vooral opgemerkt
in apr aan de Hbz: 10 apr 14 N.

6.3. Stormvogelachtigen - Procellariidea

-Noordse Stormvogel- Fulmarus glacialis

In jan werd deze soort tamelijk regelmatig waargenomen

langs de Noord-en Zuidhollandse kust, ondermeer op
4 jan

6 Z en 1 N,West-Kap; 8 jan 6 Z, Schev en 8 Z en 1 N Hbz;

15 jan 1 Z en 8 N Hbz. Onder de exemplaren gezien aan

de Hbz bevonden zich 5 gekleurde vogels (3 DD en 2 D).
Uit de overige maanden is slechts één waarneming vermel-

denswaardig: 11 mei Schev 68 N in 2 uren achter een

vissersboot, hierbij was één donker exemplaar.

-Grauwe pijlstormvogel -
Puffinus griseus

07 jan Hbz 1 N

-Noordse pijlstormvogel - Puffinus puffinus

Van deze soort werd in jun weer een omvangrijke noord-

waartse verplaatsing opgemerkt,(cf. Camphuijsen & van

Dijk, 1983) en ook deze keer beperkte dit verschijnsel
zich tot de kust van Noord-Holland. Helaas zijn niet

alle uurtotaalkaarten van 23 jun ingestuurd, zodat het

totaal van die dag te laag is.

22 jun Egmond 7 Z en 7 N in 3 uren

23 Jun Hbz 73 N in 9 uren (slechts 1 N bij Castr) i

24 Jun Castr 4 N in 2 uren

Buiten jun werd de Noordse Pijlstormvogel nog twee

maal waargenomen;

12 jan Hbz 1 Z

28 mei Texel 1 N

-Vaal Stormvogeltje - Oceanodroma leucorhoa

04 jan West-Kap 1 Z en 1 N (mogelijk hetzelfde ex.)
14 jan Bergen 2 Z

6.4. Jan van Gent
-

Sula bassana

De Jan van Gent werd in jan vooral waargenomen aan de

Zuidhollandse en Zeeuwse kust o.m. op:

03 jan Schev 17 Z in 1 uur

West-Kap 13 Z in 3 uren

In de daaropvolgende maanden vlogen aan de Noordhollands?

kust de meeste exemplaren langs, maar het duurde tot de

laatste week van jun voordat aantallen van betekenis

gezien werden:

23 jun Castr 48 N in 2 uren

Hbz 157 N in 13 uren

25 jun Hbz 54 N in 3 uren

Opvallend hierbij was het grote aandeel le Jaars vogels
dat aan de Hbz werd genoteerd, op de 23e was 37,6%
le jaars, op de 25e zelfs 85,2%.

6.5. Aalscholvers
- Phalacrocoracidea

-Aalscholver
- Phalacrocorax carbo

De meeste Aalscholvers werden weer gezien bij Schev,
maar de grootste groepen passeerden ditmaal bij de Hbz:

27 apr 130 Z in 3 uren

Het hoogste uurtotaal bij Schev bedroeg 36 op 25 apr.

-Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis

05 feb Schev 1 tp. 04 mrt Hbz 1 Z

11 feb Urn 1 tp. 08 mei Schev 1 N

6.6. Reigers en Lepelaars
- Ardeidea en Plataleidea

-Kwak - Nycticorax nycticorax

30 apr Schcv 1 ad. uit zoe

-Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Doortrek vond vooral plaats bij de posten in Zuid-

Holland, met de meeste exx. op 12 maart:

Schev 11 N in 1 uur Katwijk 31 N in 1 uur

-Roodkeel/Parelduiker - Gavia stellata/arctica

In Jan en feb vlogen aan de Hbz soms vrij grote aantallen

‘duikers’ langs; onder meer 5 jan 127 N in 2 uur en 10 feb

155 N in 3 uur. Langs de Zuidhollandse kust werden veel

minder duikers gezien, terwijl in het Waddengebied welis-

waar vrij veel duikers aanwezig waren (b.v. 25 feb: 31 Z,
48 N en 94 tp. in 1 uur, Texel), maar hier is de eerste

twee maanden te weinig geteld om over het voorkomen in

dit deelgebied uitspraken te doen.
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-Lepelaar - Platalea leucorodia

13 mrt Schev 2 N 12 mei Hbz 3 Z

28 apr Schev 2 N 13 mei Hbz 1 N

29 apr Schev 2 N 27 mei Schev 2 N

6.7. Eendachtigen - Anatidea

-Knobbelzwaan - Cygnus olor

De meeste waarnemingen kwamen uit mrt en vooral mei,
met het hoogste aantal op 31 mei (Hbz 12 Z).

-Wilde Zwaan - Cygnus cygnus

11 mrt Schev 1 Z 25 mrt Schev 1 Z

12 mrt Schev 23 N

-Kleine Zwaan - Cygnus columbianus bewickii

Drie jan waarnemingen (o.m. 2 jan Schev 8Z) één uit

feb en vier rart waarnemingen. Beste dag 25 mrt Texel

22 N.

-Rietgans - Anser fabalis

01 feb Schev 12 N 24 mrt Schev 5 N

20 mrt Schev 30 N 14 apr Schev 75 N

-Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus

13 feb Schev 6 Z

I

-Kolgans - Anser albifrons

21 jan IJm 295 N 10 mrt Hbz 10 N

17 feb Schev 10 Z 22 mrt Schev 12 N

-Grauwe Gans - Anser anser

De grootste groepen Grauwe Ganzen werden gezien in feb

en mrt:

17 feb Schev 270 Z in 2 uren

18 feb Schev 240 N in 1 uur

20 mrt Schev 67 N in 1 uur

Castr 49 N in 1 uur

-Indische gans - Anser indicus

06 mei Texel 1 N

-Canadese gans
- Branta canadensis

18 feb Hbz 22 Z 13 mei Hbz 1 N

13 mrt/25 apr Schev Itp 23 Jun Schev Itp
06 mei IJm 1 Z

-Brandgans - Branta leucopsis

In jan en feb een drietal grote groepen:

21 jan Urn 360 N 17 feb Schev 50 N

12 feb Schev 130 N

De laatste waarneming werd op 24 apr gedaan te Schev,
13 N.

-Rotgans - Branta bernicla

Gedurende jan en feb werden nog maar weinig Rotganzen

gezien. Doortrek kwam in mrt langszaam op gang en be-

reikte zijn hoogtspunt pas. eind mrt en in de eerste 2

weken van apr, hetgeen later is dan 1983 toen rond half

mrt reeds sterke trek plaats had (Platteeuw,1984). Op-
vallend dit voorjaar waren de kleine aantallen Rotgan-
zen welke bij de telposten ten zuiden van IJm werden

gezien. De noordwaatse trek was het sterkst op:

31 mrt Hbz 2248 N in 7 uren

04
apr Hbz 1308 N in 4 uren

10
apr Hbz 1680 N in 6 uren

Eind mei en begin jun vond weer de vrijwel jaarlijks
vastgestelde trekgolf plaats, dit keer waren de aantal-

len echter aanzienlijk hoger dan gewoonlijk. Langs de

hele kust werden groepen Rotganzen gezien:
26 mei Schev 96 N in 2 uren

31 mei Hbz 1035 N in 2 uren

01 jun Texel 86 N in 1 uur

05 jun Hbz 1296 N tijdens dagtelllng

-Nijlgans - Alopochen aegyptiacus

Vooral in apr waargenomen, daarnaast
nog 1 mei waarne-

ming. De meeste exemplaren op:

11 apr Schev 9 Z 28 apr Hbz 13 N

25 apr Huisd 5 N

-Bergeend - Tadorna tadorna

Begin jan werd vooral bij Schev een zuidwaartse ver-

plaatsing geregistreerd: 04 jan 203 Z in 4 uren.

Doortrek in noordelijke richting begon rond half feb

aan de Noordhollandse kust, in mrt passeerden de meeste

Bergeenden. Op Texel en in Zuid-Holland lagen de aantal-

len veel lager. De beste dagen waren:

10 mrt Hbz 201 N in 6 uren

12 mrt Castr 157 N in 2 uren

Tot half mei hield de doortrek aan, in deze periode
betrof het vooral onvolwassen vogels:
10 apr Hbz 74 N in 3 uren

05 mei Hbz 81 N in 3 uren

Enige ruitrek werd genoteerd in jun, de grootste aan-

tallen vlogen langs op 1 jul:
Schev 39 N in 1 uur; Hbz 85 N in 1 uur;

Huisd 63 N in 1 uur

-Smient - Anas penelope

Aanvankelijk vlogen de meeste Smienten
nog naar Z:

22 jan Hbz 81 Z in 2 uren

Schev 74 Z in 2 uren

In feb was de overheersende vliegrichting alweer

noord. Bovendien hield zich op 17 feb bij Schev een

groep van 480 Smienten
op. Sterke doortrek vond plaats

in mrt en apr langs de Hollandse kiiht:
11 mrt Hbz 538 N in 7 uren

08 apr Hbz 357 N in 4 uren

09
apr Schev 214 N in 3 uren

Huisd 267 N in 1 uur

10 apr Hbz 519 N in 8 uren

Twee late waarnemingen werden gedaan op 20 mei (IN)
en 8 jun (5 N) aan de Hbz.

-Krakeend
- Anas strepera

In de periode half mrt-half jun werden regelmatig
kleine aantallen Krakeenden voor de kust gezien, het

meest tussen 10 en 30 apr. Aan de Noordhollandse kust

waren de aantallen het hoogst en hier kwam ook het enige
uurtotaal van meer dan 5 exx. vandaan;

14
apr Hbz 20 N

-Wintertaling - Anas crecca

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Pijlstaart - Anas acuta

Bij Schev vlogen op 17 feb vrij veel Pijlstaarten Z:

121 in 1 uur. Vooral bij de telposten langs de Noord-
hollandse kust werd noordwaartse trek vastgesteld, de

beste dagen waren:

11 mrt Hbz 133 N in 7 uren

21 apr Castr 51 N in 1 uur

-Wilde eend - Anas platyrhynchus

De meeste Wilde Eenden werden gezien in mrt en apr,
vooral langs de Noordhollandse kust trok de soort regel-
matigmaar met hooguit enkele tientallen exemplaren per
uur noordwaarts.

-Zomertaling - Anas querquedula

De eerste waarneming werd gedaan op 12 rart (5 N,Katwijk)
daarna passeerden met zekere regelmaat Zomertalingen,
vooral in apr veelal paarsgewijs. De beste dag was

echter 1 mei: Hbz 25 N in 6 uren. De verhouding m : v

bedroeg 1 : 0,7
.

-Slobeend - Anas clypeata

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.
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-Tafeleend - Aythya ferina

Doortrek werd vastgesteld in mrt en apr, maar slechts

op één dag werden wat grotere aantallen genoteerd:

09 apr Schev 54 N in 1 uur

-Kuifeend - Aythya fuligula

Kuifeenden werden niet veel gezien, slechts twee uur-

totalen reikten tot boven de 24 exx.;

11 mrt Texel 25 N 10 apr Schev 28 N

-Toppereend - Aythya marila

De meeste Toppereenden trokken langs aan de Hbz in mrt

en apr, maar de aantallen bleven laag. De beste dag was

31 mrt met 52 N in 4 uren (Hbz). Vermeldenswaard zijn

verder drie jun waarnemingen n.l.s

05 jun Hbz 5 N 24 jun Castr 3 tp

08 jun Egmond 3 N

-Eidereend - Somateria mollissima

Bij Texel werden de meeste Elders waargenomen, tot begin

mei verbleven daar flinke groepen ter plaatse, het grootste
aantal werd genoteerd op 26 mrt: 192 tp (107 v. en 85 m.).

Af en toe traden hier ook zuidwaarts gerichte verplaatsin-

gen op, vooral in mrt:

25 mrt Texel 530 Z (256 v. en 267 m.) in 3 uren

Langs de Hollandse en Zeeuwse kust hielden zich Elders

op bij o.ra, Huisd (max 200 tp op 13 apr) en IJm (max 100

tp in Jan en feb). Voorts vond met name aan de Noordhol-

landse kust noordwaartse trek plaats in mrt en apr:

31 mrt Schev 77 N in 4 uren

Hbz 145 N in 5 uren

13 apr Hbz 223 N in 5 uren

-Ijseend - Clangula hyemalis

In de wintermaanden werden af en toe Ijseenden gezien
met hooguit twee vogels per waarneming. Enige doortrek

werd geregistreerd in apr bij de Hbz ( de meeste op 4 apr

6 N) en in mindere mate op Texel. Op 1 apr verbleven bij
Schouwen 4 Ijseenden ter plaatse. De laatste waarnemingen

werden gedaan op 13 mei: IJrauiden 1 tp.

-Zwarte Zeeeend - Melanitta nigra

Het voorkomen van de Zwarte Zeeeend viel dit voorjaar
min of meer uiteen in twee delen. Het begon met tamelijk

grote aantallen in jan en feb welke uitsluitend bij
Schev werden gezien. In jan hielden zich max 260 Zwarte

Zeeeenden op voor deze telpost (op de 14e), in feb namen

de aantallen sterk toe, met op de 9e 1500 tp en 2032 N

in 3 uren. Hierna was het gedaan met grote aantallen

Zwarte Zeeeenden voor de kust van Zuid-Holland, want van

voorjaarstrek in rart en apr werd in dit deelgebied nauwe-

lijks iets gemerkt.
Sterke noordwaartse trek werd wel gezien langs de Noord-

hollandse kust en op Texel, waar de eerste twee maanden

maar weinig Zwarte zeeeenden waargenomen waren. Eind mrt

kwam de trek goed op gang met op 27 mrt 2107 N in 2 uren

op Texel en op 31 mrt 3143 N in 4 uren bij de Hbz. De

eerste twee weken van apr gaven de sterkste doortrek te

zien:

07 apr Hbz 4191 N in 3 uren

Texel 3654 N in 4 uren

10 apr Hbz 5956 N in 8 uren

Op 12 en 13 apr vlogen aan de Hbz grote aantallen zowel

naar zuid als naar noord; op de 13e: 2482 Z en 3236 N in

4 uren. Ook verbleven op deze dag bij Huisd 650 exx. tp

en vond bij Texel alleen trek in noordelijke richting

plaats (2340 N in 4 uren).

Begin mei volgde nog een klein trekgolfje aan de Hbz;

03 mei Hbz 1182 N in 2 uren.

Bij Huisd hielden zich op 11 mei nog 500 exx. op.

-Grote Zeeeend
-

Melanitta fusca

Evenals bij de Zwarte Zeeeend het geval was werden in de

eerste maanden van het jaar ook veel Grote Zeeeenden bij
Schev gezien:
17 jan Schev 218 Z en 70 tp in 2 uren

09 feb Schev 143 N en 100 tp in 3 uren

In deze periode vlogen elders langs de kust nauwelijks

exemplaren van deze soort voorbij. Doortrek in noorde-

lijke richting vond voornamelijk plaats aan de Hbz in

apr, maar de aantallen bleven aan de lange kant (vgl.
den Ouden,1984). De beste dagen waren;

10 apr Hbz 161 N in 2 uren

12 apr Hbz 447 N in 5 uren

Opmerkelijk waren verder de groepen Grote zeeeenden

welke in jun bij Egmond verbleven. Op de 8e jun waren

daar 93 exx. aanwezig en op de 15e werden daar zelfs

115 vogels geteld.

-Brilduiker - Bucephala clangula

Enige noordwaartse trek trad op in mrt en apr bij zowel

de Hbz als Schev:

09 mrt Hbz 19 N in 2 uren

18 mrt Schev 13 N in 1 uur

De laatste Brilduiker werd gezien op 3 mei (Hbz 1 N).

-Nonnetje - Mergus albellus

05 feb Schev 2 N 20 mrt St.Maartenszee 1 N

18 feb Hbz 42 N 25 mrt Hbz 1 N

19 feb Hbz 4 N

-Middelste Zaagbek - Mergus serrator

Aan de Noordhollandse kust en dan met name de Hbz werd

bijzonder sterke doortrek van deze soort vastgesteld.
Noord-Holland, alleen noordwaarts vliegende vogels:

jaar 1980 1981 1982 1983 1984

n. 1.989 1.415 3.682 1.980 3.912

In maart begon de trek in noordelijke richting, maar in

de eerste twee weken van april passeerden de grootste
aantallen. Enkele goede trekdagen waren:

08 apr Hbz 248 N (120 m. en 118 v.) in 7 uren

10 apr Hbz 337 N ( 85 m. en 113 v.) in 8 uren

12 apr Hbz 385 N (156 m. en 229 v.) in 5 uren

Uit jun kwamen nog 7 meldingen vah Middelste Zaagbekken
binnen, 3 van de Hbz (2e, 5e en 23e), 2 van Castr (24e

en 29e) en 2 van Schev (22e en 24e).

-Grote Zaagebek - Mergus merganser

Voornamelijk in mrt langsvliegend in noordwaartse

richting, verder was deze soort een schaarse verschij-

ning. Het hoogste uurtotaal was 12 N bij Noordwijk op
7 mrt. De laatste Grote Zaagbekken werden gezien op

29 apr bij Urn (8 tp).

6.8. Steltlopers - Charadriidae

-Scholekster - Haematopus ostralegus

Dit voorjaar werden zeer veel Scholeksters
waargenomen.

Echter pas in gegin mrt zette de trek In en dan wel

voornamelijk langs de NH-kust.

07 mrt Hbz 4 Z en 282 N in 7 uren

Noordw 177 N in 1 uur

11 mrt Hbz 10 Z en 318 N in uur

Castr 55 N in 2 uren

Gedurende de hele maand apr werden langs de Hollandse

kust redelijke aantallen waargenomen met de grootste

aantallen geteld op onderstaande dagen.

22 apr Texel 150 Z en 25 N in 5 uren

Hbz 340 Z en 162 N in 7 uren

Urn 136 Z, 100 N en 11 tp in 3 uren

Tenslotte kon half mei langs Schev nog enige (avond)-

trek vastgesteld worden:

13 mei Schev 23 Z en 212 N 17.00-20.00 uur

14 mei Schev 55 Z en 259 N 05.00-11.00 uur

-Kievit - Vanellus vanellus

In de laatste week van januari werd in NH enige vorst-

trek vastgesteld:

22 jan Huisd 83 Z in 2 uren

Hbz 212 Z in 3 uren

In Schev werd hier nog een restje van gezien, te weten

59 Z in 2 uren. Uitzonderlijke noordwaartse trek vond

plaats op 12, 14 en 20 mrt en in mindere mate op 24 mrt,
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waarbij vooral in ZH zeer hoge uurtotalen werden
geno-

teerd. De beste uren waren:

12 mrt Schev 151 N 07.00-08.00 uur

Katwijk 3182 N 11.00-12.00 uur

14 mrt Schev 424 N 09.00-11.00 uur

20 mrt Schev 123 N 09.00-10.00 uur

In NH werden op 12 mrt ook in Castr in 2 uren 888 exx.

noord gezien. Eind raei/begin jun trokken aan de Hbz

redelijke aantallen weer zuidwaarts.

-Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Dit voorjaar zijn zeer weinig Bontbekplevieren gezien.
De meeste werden dan nog in ZH gezien, waar de piek half

mei viel. In NH werden slechts ongeveer de helft van

het in ZH waargenomen aantal vogels gezien. Hier viel

een kleine piek in mrt en een iets grotere piek eind

apr/begin mei. De beste uren waren:

11 mei Katwijk 22 N 08.00-09.00 uur

Schev 31 N 06.00-07.00 uur

14 mei Noordw 65 N 06.00-07.00 uur

Schev 24+24 N 06.00-08.00 uur

28 apr Huisd 28 N 07.00-08.00 uur

01 mei Hbz 22 N 05.00-06.00 uur

-Kleine plevier - Charadrius dubius

27 apr Schev 3 N 01 Jun Bergen 2 N

10 mei Schev 1 N

-Strandplevler - Charadrius alexandrinus

Na de eerste waarneming op 8 apr (2 tp, Urn) werden in

apr nog 9 Strandplevieren gezien, voorts nog 3 mei waar-

nemingen (2 keer N, Schev en 2 tp, Katwijk).

-Zilverplevler - Pluvialis squaterola

De trek van de Zilverplevler piekte in de eerste drie

weken van mei, met de nadruk op de eerste en de derde

week. In ZH werden duidelijk meer vogels waargenomen

dan in NH. De beste uren waren:

01 mei Hbz 184 N 05.00-06.00 uur

02 mei Schev 250 N 06.00-07.00 uur

06 mei Schev 111+101 N 06.00-08.00 uur

Noordw 148 N 07.00-08.00 uur

Urn 182 N 07.00-08.00 uur

Hbz 135 N 08.00-09.00 uur

10 mei Schev 173 N 05.00-06.00 uur

11 mei Schev 101 N 07.00-08.00 uur

13 mei Egmond 112 N 10.00-11.00 uur

14 mei Schev 185+67+46+103 N 06.00-10.00 uur

Hbz 220 N 20.00-21.00 uur

15 mei Castr 283 N 18.00-19.00 uur

-Goudplevier - Pluvialis apricaria

In de winter kon slechts op één dag vorsttrck van

deze soort waargenomen worden, n.1. op:

22 jan Schev 1745 Z 09.00-11.00 uur

Hbz 93 Z 09.00-12.00 uur

Verder kon alleen half mei langs de ZH-kust enige
trek genoteerd worden (140 N in 1 uur te Schev, 15 mei).

-Morinel plevier - Eudromias morinellus

30
apr Maasvlakte 6 tp. 02 mei Schev 1 N

-Kanoetstrandloper - Calidris canutus

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Bonte strandloper - Calidris alpina

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Drieteenstrandloper - Calidris alba

Ter plaatse aanwezige Drieteenstrandlopers werden

alleen in ZH en in het Waddengebied in aantallen van

enige betekenis vastgesteld, te weten op 19 jan 68 exx.

te Schev, op 25 mrt 38 exx. in Monster, op 11 mrt 149

op Texel en op 13 en 23 apr resp. 137 en 104 exx. op

Texel. Vanaf eind apr werden vrijwel geen Drieteentjes
meer t.p. gezien. Trek werd vastgesteld in de eerste

helft van mrt (alleen NH) met enkele uren van 20 tot 40

vogels naar N en eind apr/begin mei met enkele tiental-

len vogels (soms tot meer dan 100) per uur naar N in

alle drie de deelgebieden. De beste uren waren:

10 mei Schev 130 N 05.00-06.00 uur

13 mei Noordw 104 N 07.00-08.00 uur

14 mei 110 N Huisd 110 N 06.00-07.00 uur

Eind apr werden op Texel ook tot 60 exx. per uur naar

Z waargenomen. De laatste Drieteentjes werden gezien op

21 mei (ZH), 5 jun (NH) en 31 mei (Wadden).

-Kleine Strandloper - Calidris minuta

25 apr Schev 2 N

-Krombekstrandloper - Calidris ferruginea

30 mei Hbz 1 N

-Paarse Strandloper - Calidris maritma

Van deze soort konden vrijwel alleen exemplaren ter

plaatse verblijvend genoteerd worden. Opvallend was

het aantal van 100 exx. tp op 24 feb te Huisd. Vanaf

half apr tot in mei waren continue exemplaren langs de

Zuidhollandse kust te vinden, met als maxima 62 tp op

12 mrt te Schev en 30 tp op 3 apr te Urn.

-Kemphaan - Philomachus pugnax

Op 22 jan vlogen eerst 8 exx. Z bij de Hbz, maar vrij
sterke trek noordwaarts vond plaats in mrt en apr langs
de kust van ZH. Enkele goede trekdagen :

14 mrt Schev 64 N 20 mrt Noordw 53 N

20 mrt Schev 37 N 27 apr Schev 23 N

Uit mei kwamen nog 3 waarnemingen, met op 14 mei nog

9 N te Schev en 11 N te Noordw.

-Watersnip - Gallinago gallinago

De vorst van 21-22 jan bracht enige Watersnippen boven

zee bij de Hbz. Verder vlogen er vooral in mrt af en

toe enkele Watersnippen naar het noorden langs de Hol-

landse kust. Op 24 mrt was er bij de Hbz een opmerke-
lijke zuidwaartse beweging: 61 Z in 2 uren.

-Houtsnip - Scolopax rusticola

22 Jan Schev IN 25 apr Schev 1 N

09 apr Schev 1 uit zee 26 apr Schev 1 N

-Grutto - Limosa limosa

Zoals gebruikelijk
Zoals gebruikelijk werd alleen aan de Zuidhollandse

kust iets van echte Grutto trek opgemerkt, en wel tussen

10 en 25 mrt, met als beste dagen 18 mrt met 176 N in

3 uren (Schev);20, 21 en 24 mrt resp 56, 51 en 56 N

(Schev). Op 26 apr vlogen nog 38 exx. langs bij IJm. In

de overige deelgebieden kwamen de uurtotalen niet hoger
dan 7.

-Rosse Grutto
- Limosa lapponica

Zoals jaarlijks vastgesteld, werden alleen aantallen

van betekenis gedurende eind apr/begin mei waargenomen.

Ook van deze steltlopersoort werden vrijwel geen

exemplaren vastgesteld langs de Waddenkust. Opvallend
is dat deze trekgolf veruit de grootste aantallen op-

leverde voor Urn en de NH-kust.

27 apr Hbz 1287 N 05.00-13.00 uur

28 apr IJm 1142 N 07.00-11.00 uur

Hbz 2139 N 05.00-13.00 uur

Huisd 430 N 07.00-10.00 uur

04 mei Huisd 1154 N 08.00-10.00 uur

06 mei IJm 1209 N 05.00-11.00 uur

Hbz 1165 N 05.00-12.00 uur

-Regenwulp - Numenius phaeopus

De eerste exemplaren werden in ZH op 13 apr, in NH op
2 en 19 mrt en in het Waddengebied op 21 apr waargeno-

men. In ZH werden de laatste weken van apr en de eerste

twee van mei flinke aantallen noordwaarts gezien, ter-

wijl in NH de piek wel in dezelfde periode viel, maar

veel lager was. De beste uren waren:



21 apr Schev 45 N 06.00-07.00 uur

25 apr Schev 86 N 07.00-08.00 uur

Castr 87 N 13.00-14.00 uur

28 apr Texel 41 N 17.00-18.00 uur

10 mei Schev 49 N 06.00-07.00 uur

11 mei Schev 87 N 06.00-07.00 uur

49 N 13.00-13.30 uur

12 mei Hbz 48 N 19.00-19.30 uur

-Wulp - Numenius arquata

De eerste verplaatsingen van deze soort vonden plaats
op 10 en 11 feb, toen noordwaartse trek langs de Hol-

landse kust werd waargenomen.

10 feb Hbz 130 N in 2 uren

11 feb Schev 238 N in 2 uren

Hierna kwamen de uurtotalen zelden boven de 20 uit.

Alleen in mei werden sporadisch zowel langs de NH als

de ZH kust meer dan 10 Wulpen in één uur waargenomen.

-Zwarte Ruiter - Tringa erythropus

Zoals gebruikelijk vrijwel niet langstrekkend gezien.
In Schev werden op 30 apr van 06.00-07.00 uur 13 exx.

naar N gezien, wat een absoluut topuur was.

-Groenpootruiter - Tringa nebularia

Deze soort werd alleen in ZH in aantallen van enige
betekenis vastgesteld. De waarnemingen waren over de

hele maand mei verdeeld, de piek viel in de derde

week.

10 mei Schev 17 N 06.00-07.00 uur

11 mei Schev 15+18 N 06.00-07.00/08.00-09.00uur

Katwijk 20 N 08.00-09.00 uur

12 mei Schev 17 N 06.00-07.00 uur

13 mei Schev 13+20+15 N 06.00-09.00 uur

18+18 N 13.00-15.00 uur

Noordw 14 N 07.00-08.00 uur

14 mei Schev 28+21+14+27 N 06.00-10.00 uur

Noordw 26 N 06.00-07.00 uur

-Tureluur - Tringa totanus

In vergelijking met vorig jaar werden dit voorjaar

vrijwel geen Tureluurs waargenomen. In ZH werden in

totaal 1127 vogels naar N gezien, in NH zelfs maar

776 exx. De beste uren waren:

27 apr Hbz 85 N 05.00-06.00 uur

01 mei Hbz 103 N 05.00-06.00 uur

14 mei Schev 81 N 06.00-07.00 uur

Hbz 90 N 20.00-21.00 uur

20 mei Schev 129 N 06.00-07.00 uur

-Wltgatje - Tringa ochropus

22 jan Hbz 2 Z 06 mei Urn 1 N

25 apr Hbz 1 N Hbz 2 N

28
apr IJm IN 17 mei Schev 1 N

29 apr Schev I N

-Bosrulter
- Tringa glareola

21 apr Hulsd 1 N 13 mei Schev 1 Z

-Oeverloper - Actitis hypoleucos

Vrijwel niet waargenomen. Aantallen van enige bete-

kenis werden uit ZH gemeld. Op IA mei werden van 05.00-
06.00 uur 33 exx, N en 31 exx, tp waargenomen, De

meeste andere waarnemingen kwamen eveneensuit half mei.

-Steenloper - Arenaria interpres

In NH verbleven tot eind apr aanzielijke aantallen

Steenlopers tp (tot 175 in Huisd op 2 feb en 458
aan

de Hbz op 10 mrt). In ZH werden als maxima in West-K

35, bij Monster 21, in Schev 6 en bij Urn 30 vogels
vastgesteld. In het Waddengebied werd de soort niet

tp vastgesteld. Doortrek werd vooral geregistreerd in

de eerste twee weken van mei. Vooral in ZH ging het

hierbij om redelijke aantallen, De beste uren waren:

12 apr Hbz 44+85 N 06.00-08.00 uur

11 mei Schev 54+33 N 13.00-14.00/18.00-19.00uur

12 mei Schev 34 N 06.00-07.00 uur

Noordw 36 N 06.00-07.00 uur

Huisd 71 N 06.00-07.00 uur

14 mei Huisd 70 N 09.00-09.30 uur

-Kluut - Recurvirostra avosetta

De eerste Kluten werden gezien op 18 feb te Schev

(7 exx. Z). Op 12 mrt kon weer zo'n trekgolfje vast-

gesteld worden met in Schev 37 N, Hbz 47 N en Huisd

30 N. Hierna werden nog regelmatig in kleinere aantal-

len Kluten gezien tot half mei.

-Bokje - Lymnocryptus minimus

08 mrt Hbz 1 N

6.9. Jagers - Stercorariidae

-Grote Jager - Stercorarius skua

Opvallend veel waarnemingen uit jan, te weten 3x in ZH

(le,15e en 30e) en 6x In NH (3e,7e,14e(2 exx.),15e en

17e) verder nog in feb (8e, 1 Z Schev), mrt (8e, 1 N

Huisd en 1 N Hbz) en jun (24e, 1 Z Castr). De feb waar-

neming was de tweede in de C.v.Z. historie, de eerste

werd in 1983 waargenomen.

-Kleine Jager - Stercorarius parasiticus

Nadat in jan tijdens stormachtig weer enkele Kleine

Jagers waren gezien (ZH: 2 Z en 1 N; NH: 2 Z, 1 N en

1 tp) duurde het tot 31 mrt (1 Z, Hbz) tot de eerste

voorjaarswaarneming werd gedaan. Ook hierna bleef

deze soort met name in ZH (slechts 2 meldingen) een

schaarse verschijning. Er werd slechts zelden meer dan

1 ex. per dag waargenomen. De beste dag viel in jun:
23 jun Hbz 2 Z, 3 N en 2 tp in 13 uren

6.10. Meeuwen en Sterns - Laridae

-Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus

In de haven van Schev overwinterde weer een exemplaar,

mogelijk hadden vier mrt waarnemingen bij Schev betrek-

king op deze adulte vogel. In apr en mei werden ook

elders Zwartkopmeeuwen opgemerkt. Behalve volwassen

exemplaren werden ook 2e en 3o kj. vogels gezien.

Meerdere exx. werden waargenomen op;

18 apr Schev 2 ad. tp 10 mei Schev 2 ad. N

22 apr Hbz 2 ad en 1 2ekj tp.

06 mei Hbz 2 ad. Z 16 mei Schev "ad. N

-Dwergmeeuw - Larus minutus

In jan werden langs de hele kust Dwergmeeuwen waar-

genomen, maar bij West-K vlogen de meeste vogels

voorbij (03 jan 45 Z in 4 uur). Doortrek in noordelijke
richting begon in de eerste week van apr (04 apr

312 N in 2 uren Hbz) en nam in de loop van de maand

geleidelijk toe om in de laatste week van apr zijn
hoogtepunt te bereiken. De aantallen aan de Hbz waren

aanzienlijk groter dan die bij de telposten elders

langs de kust, zoals blijkt uit onderstaand overzicht

van de beste trekdagen:
26 apr Urn 404 N in 2 uren

Hbz 1261 N in 8 uren (1129 adult)
Huisd 223 N in I uur

28 apr Schev 355 N in 4 uren (338 adult)
Hbz 913 N in 6 uren (776 adult)

29 apr Texel 303 N in 6 uren

Onvolwassen vogels kwamen voornamelijk door in mei:
12 mei Hbz 142 N in 4 uren (121 2e kj.)
13 mei Hbz 168 N in 5 uren (156 2e kj.)

De laatste trekbeweging werd vastgesteld bij Schev op:
29 mei 91 N in I uur (90 adult)

-Kokmeeuw - Larus ridibundus

Enige zuidwzzrtse trek van Kokmeeuwen werd op 22 jan
geregistreerd aan de Hbz (847 Z in 5 uren). Reeds in
feb begon de Kokmeeuw in noordelijke richting te trek-

ken en in mrt was de doortrek op z'n sterkst, met

vooral grote aantallen bij de telposten in ZH:

11 mrt Castr 308 N in 2 uren

24 mrt Schev 2214 N in 1 uur

Noordw 3200 N in 2 uren (2920 ad. en 280 2e kj)
Merkwaardig genoeg deed zich in deze periode aan de

Hbz en in mindere mata op Texel een zuidwaartse ver-

plaatsing van volwassen vogels voor:

25 mrt Hbz 599 Z in 3 uren

Texel 116 Z in 3 uren



17

In de laatste week van apr vond weer enige noordwaartse

trek plaats, waarbij het aandeel onvolwassen vogels aan-

zienlijk gestegen was in vergelijking tot de voorafgaande

perioden.
22 apr Hbz 573 N in 7 uren (276 2e kj.)

Daarentegen hadden bij de laatste goede trekdag op 17

mei de volwassen vogels weer de overhand:

17 mei Hbz 382 N In 2 uren (292 adult)

-Stormmeeuw - Larus canus

Langs de Noordhollandse kust waren de aantallen Storm-

meeuwen in jan, feb en mrt vrij klein. Bij Noordw verble-

ven in jan tot 300 exx. tp (07 jan) en vlogen daar op

24 mrt 240 N in 2 uren.

In apr was de doortrek het sterkst bij de Hbz en Castr:

10 apr Hbz 560 N in 5 uren (29 2ekj en 221 adult)

22 apr Hbz 911 N in 10 uren (364 2ekj. en 207 adult)

Waarbij het toenemend aandeel onvolwassen vogels in de

loop van apr opvalt. In mei en jun liepen de aantallen

Stormmeeuwen weer sterk terug.

-Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Verschillende jan waarnemingen van de Kleine Mantel-

meeuw werden gedaan, waarvan vooral die van 3 jan bij
Noordw opviel : 16 Z in 1 uur.

In feb nam het aantal Kleine Mantels langszaam toe,

maat het duurde nog tot in mei voordat doortrek van

betekenis werd vastgesteld, bovendien werd deze trek-

Molf alleen ibj Schev opgemerkt:

08 mei Schev 38 Z, 494 N en 60 tp in 6 uren

11 mei Schev 146 N in 4 uren

In Jun werden langs de hele Hollandse kust soms enkele

tientallen vogels per uur genoteerd, bij Schev was geen

overheersende vliegrichting aan te wijzen, aan de Hbz

vloog het merendeel naar N.

-Zilvermeeuw - Larus argentatus

Geen systematische tellingen van uitgevoerd.

-Kleine Burgemeester - Larus glaucoides

14/21-2 Hbz 1 2ekj. tp 24 apr Schev 1 3ekj. N

18 apr Urn 1 2ekJ. tp 14/15 mei Schev 1 2ekj. tp

-Grote Burgemeester - Larus hyperboreus

Enkele 2e kalenderjaar vogels verbleven enige tijd op

dezelfde plaats:
03/19 jan Schev 1 tp

11/18 feb Hbz 1 tp

16/26 feb Schev 1 tp

Daarnaast kwamen meldingen van Grote Burgemeesters
binnen van West-K (4 jan), Schev (3 en 25 mrt), Texel

(20 mrt), Hbz (11 apr), Noordw (29 apr) en Huisd (15mei).

kEén waarneming betrof een volwassen vogel (8 jan 1 Z,

'Schev), terwijl op 14 en 29 apr een hybride exemplaar
werd gezien bij de Hbz.

-Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

Alleen in jan en begin feb werden langs de hele kust

veel Grote Mantelmeeuwen
waargenomen, nadien konden nog

maar weinig uren met meer dan 10 exx. genoteerd worden.
De meeste Grote Mantelmeeuwen werden gezien op de vol-

gende dagen:
04 jan Schev 100 Z in 3 uren

08 Jan Texel 66 Z in 1 uur

15 jan Hbz 47 Z en 144 N in 6 uren

04 feb Huisd 120 tp

-Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla

Voor het zuidelijke deel van onze kust verbleven in het

begin van het jaar meer Drieteenmeeuwen dan bij NH en op
de Wadden. Met name bij West-K werden grote aantallen

waargenomen. Enkele opmerkelijke dagen waren:

04 jan West-K 1400 Z, 450 N en 100 tp in 2 uren

06 jan Schev 384 Z, 11 N en 9 tp in 3 uren

08 jan West-K 1400 Z en 130 N in 2 uren

Midden jan nam ook het aantal Drieteenmeeuwen bij de

telposten ten noorden van Schev (behalve op Texel) toe,
zoals blijkt uit onderstaande dagtotalen:
14 jan Castr 188 Z en 133 N in 3 uren

Hbz 86 Z en 384 N in 5 uren

15 jan Noordw 187 Z en 24 N in 1 uur

Hbz 192 Z, 291 N en 67 tp in 6 uren

De laatste dag waarop flinke aantallen passeerden was

8 feb, met bij Schev 238 Z in A uren. Na deze dag wer-

den langs de hele kust
nog weinig Drieteenmeeuwen

gezien. Van de op leeftijd gebrachte Drieteenmeeuwen

was bij alle drie de deelgebieden het merendeel adult,

de percentages 2ekj. vogels voor de drie deelgebieden
verschilden niet wezenlijk:
Wadden 34,1 Z 2ekj.
Noord-Holland 28,6 % 2ckj.
Zuid-Holland 33,7 % 2ekj.

-Lachstern - Gelochelidon nilotica (CDNA)

30 apr Castr IN 14 mei Texel 1 N

-Reuzenstem - Sterna caspia

01 jun Bergen 3 ad. N

-Grote Stern- Sterna sandvicensis

Het voorjaarstotaal van de Grote Stern in 198A was

het laagste sinds 197A, nadat ook al in 1983 in zowel

voor-als najaar zeer weinig Grote Sterns waren gezien.
Op 11 mrt werd de eerste vogel opgemerkt hij Castr,

gevolgd door één bij de Hbz op de 19e. Op 25 mrt wer-

den voor het eerst langs de gehele kust Grote Sterns

opgemerkt. Trek in noordwaartse richting vond plaats
in de derde decade van april, waarbij de uurgemiddel-
den in NH belangrijk hoger waren dan in ZH. Ook in het

Waddengebied was het uurgemiddelde in deze periode

hoog, maar hier werd ook veel richting Z gevlogen. Van-

af half mei zien we het bekende beeld vanveel heen-en

weer vliegende exemplaren in NH en vooral in het Wad-

dengebied (Texel), waarbij echter ib NH wel steeds meer

vogels noordwaarts dan zuidwaarts gaan. De beste dagen
waren:

25 apr Hbz 17A N in A uren

Texel HA N én 38 Z in 3 uren

26 apr Hbz 329 N in 7 uren

27 apr Texel 315 Z en 56 N in 3 uren

12 jun Texel 113 Z en 17 N in 1
uur

17 jun Hbz 1A6 N en 33 Z in 3 uren

01 jul Texel 171 Z en 57 N in 1 uur

-Noordse Stern en Visdief - Sterna hirundo/paradisaea

Zowel het totaal aantal waargenomen exemplaren als de

verdeling ervan over de verschillende deelgebieden is

bij de 'noordse dief' de laatste vier jaar opmerkelijk

constant. Het totale uurgemiddelde lag iets hoger dan

voorgaande jaren.
De eerste 'noordse dieven' werden gezien op

24 mrt en

4 apr bij de Hbz (Visdief), op 6 apr bij Schev (Vis-
dief) en op 7 apr bij Texel. Noordse Sterns werden het

eerst opgemerkt op 12 apr bij de Hbz en op 21 en 22

apr bij Urn en Texel. In alledrie de deelgebieden kwam
de trek opgang in periode 16 (half apr) en werden de

hoogste uurgemiddelden bereikt in periode 17, met name

in de periode 25-28 apr. Gedurende de hele maand mei

was er vrij sterke dieventrek, waarbij de uurgemiddel-
den langs de Noordhollandse kust steeds het hoogst
waren; na mei namen de aantallen vrij snel af.

In totaal werd 50,8% (n=66.334) van alle waargenomen

'noordse dieven' op soort gedetermineerd; hiervan was

7,2% Noordse Stern. De verhoudingen per deelgebied
waren:

deelgebied n. % gedetermin. N.Stern:Visdief

ZH + Zeeland 26.275 81,7 1 ; 51,5
NH 35.050 32,1 1 ; 5,3
Waddengebied 5.009 20,5 1 : 3,3

De hoogste uurgemiddelden en uurtotalen van de Visdief

vielen samen met die van de ongedetermineerde 'noordse

dieven', in periode 17. De meeste Noordse Sterns werden

gezien in periode 21 en 22 (eind raei/begin jun). De

beste dagen waren:

26 apr Hbz 3081 N in 9 uren (504 VD en 47 NS)
Urn 1387 N in 4 uren (107 VD en 112 NS)
Schev 1782 N in 5 uren (1731 VD en 1 NS)

27 apr Schev 1054 N in 4 uren (595 VD en 4 NS)
Hbz 2363 N in 8 uren (179 VD en 5 NS)

28 apr West-K 926 N in 4 uren

Schev 1149 N in 7 uren (1135 VD)
Hbz 2998 N in 10} uur (790 VD en 189 NS)

11 mei Schev 1155 N in uur (allen Visdief)

02 jun Hbz 780 N in 2 uren (403 NS)



-Dwergstern - Sterna albifrons

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Zwarte Stern - Chlidonias niger

Vergeleken met voorgaande jaren werd dit jaar een iets

meer dan gemiddeld aantal Zwarte Sterns gezien. In jaren
met veel oostelijke wind worden doorgaans de grootste

aantallen gezien. Dit jaar was dat tot ±15 mei het ge-

val, daarna kwam de wind uit wisselende richtingen, vnl.

WZW tot NNW. Dit verklaart waarschijnlijk ook het af-

wijkende doortrek verloop. Gemiddeld wordt de sterkste

doortrek in de tweede en derde decade van mei waarge-

nomen. De sterkste doortrek werd dit jaar eind apr gezien,
in de periode met oostenwind, terwijl na half mei nau-

welijks meer Zwarte Sterns werden gezien.
Goede dagen waren:

25 apr Schev 75 N in 4 uren

26 apr Schev 76 N in 4 uren

28 apr West-K 59 N in 3 uren

Schev 103 N in 4 uren

15 mei Schev 72 N in 4 uren

-Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus

29 apr Noordw 1 N

6.11. Alkachtigen - Alcidae

-Alk en Zeekoet - Alca torda/Uria aalge

Na het zeer goede jaar 1983 vielen de aantallen 'alk/

zeekoeten' in het voorjaar van 1984 wat terug, naar een

totaal uurgemlddelde van 0,65, wat evengoed nog ruim

boven de uurgemiddelden ligt die voor 1980 gebruikelijk
waren. Het voorkomen was zoals gebruikelijk hoofdzake-

lijk beperkt tot de maand jan, waarbij aanzienlijke ver-

schillen tussen de deelgebieden optraden. In ZH werden

de meeste 'alk/zeekoeten' gezien op 3, 4, 7 en 8 jan.
Het overgrote deel (83%) van de vogels vloog hier Z.

In het Waddengebied was 5 jan de beste dag en hier vloog
76% naar ZW. Ook aan de Hbz werden op 3 Jan flink wat

'alk/zeekoeten' gezien doch de grootste aantallen pas-

seerden hier op 14 en 15 jan, en bovendien vloog hier

80% van alle vogels noordwaarts. In NH werden tijdens
de westenwind periode van eind jun weer wat 'alk/zee-

koeten' gezien, maar zelden meer dan 2 per uur. In

totaal werd 22% van alle waargenomen vogels op soort

gedetermineerd; de verhouding Alk:Zeekoet was hierbij
1 : 13,9 en verschilde nauwelijks tussen de deelgebieden.
De beste dagen waren:

03 jan West-K 18 Z en 1 N in 3 uren

Hbz 1 Z en 38 N in 3 uren

07 Jan Schev 63 Z in 2 uren

08 jan West-K 20 Z en 1 N in 2 uren

14 jan Castr 21 N in 3 uren

Hbz 1 Z en 47 N in 4 uren

15 jan Hbz 3 Z, 65 N en 2 tp in 6 uren

-Kleine Alk
-

Alle alle

15 jan Hbz IN 25 jan IJra 1 tp

16 jan Hbz 1 N

-Papegaalduiker - Fratercula arctica

07 jan Schev 1 Z 03 mrt Hbz 1 Z

Hbz 1 Z

6.12. Stoorvogels en Uilen - Accipitridae en Strigidae

-Zwarte Wouw - Milvus migrans

06 apr Texel 1 N

-Visarend - Pandion haliaetus

21 apr Hbz IN 29 apr Schev 1 N

25 apr Texel 1 N Texel 1 N

15 mei Schev 1 N

-Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Eerste waarneming op 22 mrt (1 N, Schev), doortrek

vooral eind apr en mei.

26 apr Schev AN IA mei Schev 3 N

30 apr Schev A N

-Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus

01 jan Schev 1 Z 30 apr Schev 1 N

14 mrt Huisd 1 N Hbz 1 N

30 mrt Hbz 1 Z

-Grauwe Kiekendief - Circus pygargus

30 apr IJm 1 N

-Sperwer - Accipiter nisus

19 mrt Schev IN 24 mrt Schev 1 N

-Buizerd - Buteo buteo

22 apr
Hbz 1 Z 14 en 15 mei Huisd 1 N

-Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus

06 apr Texel 1 tp

-Torenvalk - Falca tinnunculus

22 apr Schev 1 N

-Smelleken
- Falco columbarius

Doortrek vastgesteld tussen half mrt en half mei.

17 mrt Hbz 2 N 14 mei Noordw 3 N

29 apr IJm 2 N

-Boomvalk
- Falco subbuteo

Waargenomen vanaf 24 apr (1 N, Schev), hooguit 2 exx.

per waarneming.

-Ransuil - Asio otus

08 api- Schev 1 uit zee

-Velduil - Asio flammeus

19 mrt Castr IN 30 apr Hbz 1 N

24
apr Hbz 1 uit zee

-Bosuil - Strix aluco

08 apr Hbz 1 uit zee

6.13 Meerkoet - Fulica atra

22 feb Schev 8 tp 30 apr Maasvlakte 1 tp

In mrt maximaal 8 tp bij Schev.

6.14. Zeezoogdieren

-Gewone Zeehond - Phoca vitulina

09 mrt Hbz 1 tp 21 apr Schier 1 tp

08 apr IJm 1 tp, later N 22 apr Schier 1 tp

-Beluga - Delphinapterus leucas

29 mrt West-K en Wester-en Oosterschelde 1 adult


