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ENKELE OPMERKINGEN OVER DE ZEETREK IN 1973 

Vaak samen met andere leden van onze vereniging heeft ondergetekende ook in  
1973 weer heel wat uurtjes op de zeereep doorgebracht. Vooral in april en  
augustus was het 's morgens soms zo druk op het balkon van het clubhuis der 
Z.V.N., dat het een gedrang van jewelste was. 
In dit verslagje zal alleen aandacht besteed worden aan taken die min of meer 
afwijken van wat in voorgaande jaren werd opgemerkt. 

1.Duikers  
  Slechts 2 voorjaars- en 15 najaarswaarnemingen, vrijwel steeds een of twee  
  exemplaren met uitzondering van 1 en 2 december. Op 1 december werden zelfs  
  31 exemplaren in een uur geteld. De eerste najaarswaarneming viel al op 
  14 september. Roodkeel- en Parelduikers werden niet met zekerheid herkend. 
2.Futen  
  Voorjaar: 7x. Najaar: 27x. De laatste voorjaarswaarneming vielen op 22 en  
  24 juni. Evenals bij de duikers steeds enkele exemplaren met uitzondering  
  van 1 en 2 december, toen tientallen exemplaren passeerden en op zee rond-  
  dreven. 
  Twee maal werd een Roodhalsfuut gezien (maart). 
3.Stormvogeltjes  
  Ondanks de vele en zware stormen waren slechts 3 leden van onze vereniging 
  zo fortuinlijk een stormvogeltje te zien. L. van Duyn zag op 5 en 6 maart een 
  stormvogeltje, waarbij hij alleen de tweede keer van mening was het Vale 
  Stormvogeltje te zien. W. Baalbergen zag op 2 april bij windkracht 12 een 
  stormvogeltje als een vodje papier het Palaceplein over waaien. H. van Duyn 
  zag in november (wanneer?) 
  tweemaal een stormvogeltje. 
  Uit het kaartsysteem van de 
  Club van Zeetrekwaarnemers 
  blijkt dat van alle waargeno- 
  men stormvogeltjes ± 50% niet 
  op soort gedetermineerd kan 
  worden; 45% Vaal Stormvogeltje 
  is en dat het Stormvogeltje 
  uitermate schaars is. Uit de 
  Avifauna van Nederland blijkt 
  dit ook wel. En dat terwij1 het 
  Stormvogeltje in Groot-Brittannië 
  veel talrijker als broedvogel  
  voorkomt dan het Vale Storm-  
  vogeltje. 
4.Pijlstormvogels  
  Enkele najaarswaarnemingen. Zie 
  waarnemingenrubriek. 
  Vergeleken met wat er op de pier 
  van IJmuiden van deze vogels  
  gezien wordt is het aantal  
  Noordwijkse waarnemingen wel erg 
  klein. Zo b.v. op 22 september   
  op de pier 21 Pijlstormvogels en bij Noordwijk slechts 5 ex. 
5.Noordse Stormvogel  
  Twee waarnemingen van voorbij zeilende vogels en vier vondsten. 
6.Jan van Gent  
  Na de vette jaren (1971 en 1972) zijn we nu met een mager jaar geconfronteerd   
  geworden. In tegenstelling tot andere jaren nu wel enkele voorjaarswaarnemingen: 
  3 en 7 april: vondst juveniel en adult exemplaar en op 17 en 22 mei 1 adult  
  exemplaar boven zee. Het najaar begon al vroeg met het ruige weer van eind  
  juli. Dit leverde direct al wat Jan van Gents op (11 ex. in 4 uur). Augustus was  
  verder erg zuinig evenals september en vooral oktober. De grootste aantallen  
  werden gezien op 27 september 60 ex. in 1 uur. In november en ook nog in  
  december werd de Jan van Gent enkele malen waargenomen. 
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7.Eenden en ganzen  
  Trek van grondeleenden was vooral in maart vrijwel dagelijks waar te nemen.  
  Het hoogtepunt viel helaas op de mistige 17 maart teen bij zwakke NW-wind  
  vele honderden eenden, waarvan de meeste niet op soort gedetermineerd konden 
  worden, werden waargenomen. 
  De Zwarte Zeeëend werd tot begin mei vrijwel dagelijks gezien. De sterkste  
  trek werd waargenomen tussen 5 en 15 april, waarbij zelfs ± 500 exemplaren  
  per uur werden genoteerd! (11 april) 
  Grote Zeeëenden werden in november enkele malen gezien en verder slechts  
  eenmaal in april. 
  Rotganzen werden dit jaar vaker opgemerkt dan in voorgaande jaren. Voorjaar  
  2x najaar 10x waarbij 25 september 44 exemplaren in één uur. 
  Bergeenden waren er weer veel in juli (ruitrek naar het noorden) 
8.Steltlopers  
  Scholeksters werden in het voorjaar vrijwel dagelijks gezien. In het najaar   
  ontbrak deze soort bij ruim 60 tellingen. Ook de andere steltlopers werden  
  in het voorjaar veel vaker en ook in grotere aantallen waargenomen dan in  
  het najaar. Vooral de maand augustus bleef in vergelijking met voorgaande  
  jaren onder de verwachtingen. 
  Na wat trek van Wulp, Kluut, Grutto en Bonte strandloper in maart en begin  
  april, barstte de trek pas goed los in de middag van 22 april. Vooral Ture-    
  luurs en Rosse Grutto's waren toen talrijk resp. 122 en 187 ex. per uur.  
  De dagen daaropvolgend gaven bij stevige O.N.O. wind ook heel wat steltlopers  
  en ook sterns te zien, waaronder nogal wat Steenlopers, Bontbekjes, Zilver- 
  plevieren, Wulpen, Regenwulpen, Kluten, Rosse Grutto's en Tureluurs. In mei  
  was de 17e de topdag met ruim 700 Zilverplevieren in nog geen 2 uur. De aan- 
  tallen uit augustus vallen geheel in het niet bij hetgeen in april en mei  
  aan steltlopers voor onze kust is waar te nemen. 
9.Sterns  
  De eerste sterns werden pas na 15 april opgemerkt. De oostelijke winden  
  van 23 t/m 25 april leverden grote zwermen Visdiefjes op. Een tweede piek  
  viel waar te nemen in de periode 17-18-19 mei, weer bij matige oostelijke 
  wind. Grote Stern, Zwarte Stern en Dwergstern werden slechts in kleine aantal- 
  len waargenomen. Opmerkelijk was ook de 15e juni toen ook nog honderden 
  Visdiefjes en enkele groepjes Grote Sterns en Dwergsterns passeerden. 

 

   Eind juni was er nog dagelijks trek van 
   tientallen Grote Sterns. In juli konden 
   Grote Stern en Visdief weer in beide 
   richtingen vliegend worden waargenomen.  
   In augustus en september werden veel min- 
   der sterns waargenomen dan in het record   
   jaar 1972. 
   Toch wijzen tellingen uit Katwijk erop  
   dat de meeste sterns later op de dag trok-     
   ken en zodoende niet door ons geteld  
   werden. 
10.Meeuwen  
   Op 12 maart werd reeds een Dwermeeuw 
   gezien. In april werden 5x Dwergmeeuwen  
   gezien en in mei 4x. Bij elkaar 32 ex.  
   In het najaar werd deze soort veel minder 
   vaak opgemerkt nl. 5x. 
   Drieteenmeeuwen werden reeds eind juli  
   gezien bij harde NW-wind. 
   In augustus en september werden er opval- 
   lend weinig waargenomen, maar de storm- 
   achtige NW-winden in oktober en november 
   zorgden wel voor regelmatige passage van 
   Drieteenmeeuwen, al waren de aantallen  
   geen enkele maal erg indrukwekkend. 
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   De andere meeuwen trokken weer in voor- en najaar massaal door, waarbij  
   de vroege trek in juli van de Kleine Mantelmeeuw opvallend was. 
11.Jagers  
   Op 2 mei werd eindelijk eens een Kleine Jager in het voorjaar waargenomen. 
   De najaar waarnemingen begonnen al eind juli toen reeds 15 exemplaren werden 
   genoteerd. September en oktober gaven geen verrassingen te zien. November 
   kwam met opvallend veel juveniele Middelste Jagers. In Scheveningen werd een 
   groep van 22 exemplaren gezien en enkele dagen later op 13 november zelfs 
   42 exemplaren tussen 10.00 en 16.00 uur. 
   In Noordwijk kwamen we in de week van 13 november tot 24 exemplaren in 5 uur! 
   Grote Jagers werden niet waargenomen. 
12.Diversen 
   Het aantal alkachtigen was dit jaar buitengewoon klein. Laat een ieder die  
   deze vogels ziet of vindt, dit toch vooral doorgeven. Ook uit het kaartsysteem 
   van de Club Zeetrekwaarnemers blijkt dat deze groep vogels veel minder wordt  
   waargenomen dan b.v. Pijlstormvoge1s. 
   Zeldzame soorten die in 1973 boven zee werden gezien: Bruine Kiekendief,  
   Visarend, Velduil, Reuzenstern, Lachstern, IJseend, Burgemeester en  
   Purperreiger. 

J. van Dijk  
L. Hellenberghof 32 

 
-------------- 

 
EEN DAGJE NAAR DE A.W.DUINEN 

Vrijdagmiddag de 28e  december waren er plannen ontstaan om met een  
groepje van een man of 10 een dagje naar de A.W. duinen te gaan. 
Die zaterdag er na was iedereen present bij de Hr. Passchier (bedankt  
voor deze leuke dag) om 8 uur, waarna om 12 over 8 de bus naar de  
Bekslaan vertrok, waar een ingang voor de A.W. is. 
In de weilanden langs de Bekslaan en de Vogelenzangse Duinweg zaten  
zeer veel waterhoentjes en ook zaten er in een slootje een viertal  
wintertalingen. 
Bij een bocht in de Vogelenzangse Duinweg zat een grote bonte specht 
in een boom te hakken. Ook hoorden we af en toe een groene specht lachen.  

   

Toen zijn we de A.W. in gegaan waar na 
enige minuten reeds een buizerd gezien 
werd. 
O ja, dat is waar ook. 
Aan het begin zagen we een waterhoentje 
dat ons wel zag, maar geen uitweg had  
om weg te komen. Hij zat namelijk bij  
een hek van ± 1 m hoog (gaas) en hij  
had niet in de gaten, dat hij er ook 
overheen kon. We hebben hem toen maar 
gevangen en over dat hek gezet waarna 
hij rap de benen nam. 
Nou weer terug bij de rest van de dag. 
Over het algemeen werden er veel kuif- 
eendjes en meerkoeten gezien, maar de 
verwachte soorten bleven uit (krak- en 
tafeleenden). Alleen aan het einde wer- 
den er enige tafeleenden gezien. 
Na een tijdje kwamen we bij een kanaa1- 
tje waar een duikeend zat. Nadat we dich- 
terbij kwamen werd gedacht aan een smient. 
Na het dier bespied te hebben pakten we  
een vogelgids, want niemand kon hem thuis-
brengen. 
 

 
 




