
Notities:

dwergmeeuw?

;Zo nu en dan pikte hij in de vlucht iets van het water op. De vogel was iets groter dan

:de in zijn nabijheid vliegende zwarte stern. Het .verenkleed echter " klopte 11 niet'

Ik was in de gelegenheid vier dia's te maken van de vogel.

Het meest opvallend waren de doorlopende vleugelstreep over de rug heen

en de donkere nekvlek.
’

vSsfew

Leter heb ik nog meer van zulke vogels waargenomen. De hierboven genoemde
kenmerken staan in de vogelgids niet vermeld.

Trek van Dwergmeeuwen.

Op zondag 1 november 1970 constateerde ik langs het Oostvaardersdiep, in de

oolder Z. Flevoland, een onverwacht sterke trek van dwergmeeuwen.

Omstreeks 8.00 uur zag ik de eerste vogels langs de dijk zuidwaarts trekken,

Direkt- daarop werden meer vogels gezien. Tot 6.45 uur heb ik alle vogels ge'teld, die

langs vlogen over het IJsselmeer. In drie kwartier tijds passerden iets meer dan 70 ex.

Hierbij waren eveneens 4 eerste.jaars.
Omstreeks 14,30 uur telde ik nogmaals langs de dij’k. Gedurende ongeveer 20

minuten passeerden 20 ex. Hierbij waren eveneens 4 eerste jaars. Volgens mij vlogen

ver over "'zee n
ook nog Dwergmeeuwph, msar deze kon ik niet met zekerheid deter-

mineren,
..

*
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Vast staat in ieder geval wel, dat er een enorme hoeveelheid Dwergmeeuwen

doorgetrokken zijn. Op merkelijk zijn ook de' geringe aantallen eerste jaars ex.

Bestaat er soms een vóór- of nstrek bij deze vogels?

De vogelgids vermeldt omtrent de trek van
r

deze vogel het volgende? .
"

Trekt in klein aantal door van half augustus tot diep in de winter en van eind april

tot in juni w

.

Vele vogels vlogen sl fouragerend zuidwaarts. De vogels, die vaak tegen de

storm moesten ontornen, kwemen den slechts moeizaam vooruit. Bij het fourageren hangen

ze al vliegend boven het water. Bijzonder interessant is het trappelen met de pootjes

op het wateroppervlak. Willen ze daarmee proberen voedsel omhoog te krijgen?
Ze pikken, al vliegend, voedsel uit het water. Bijzonder interessant e en mooie vogels

J.v.d. Geld

Dat soms de beschrijvingen van vogels in diverse vogelgidsen niet helemaal

volledig zijn of dat er grote variaties zijn in de vogelkleden, moge blijken uit het

volgende:

Op 13 september 1970 nam ik aan de ZUiddijk Zuid Flevoland een “ vreemde ”

meeuw waar. De vogel deed me wel direkt denken aan een dwergmeeuw. Hij vloog dicht onder

d e wal langs de dijk, op ca. 1 meter boven het water.
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