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Zeetrekverslag I 
 
De zeetrek krijgt de laatste jaren steeds meer georganiseerde aandacht  
in de vorm van de Club van Zeetrekwaarnemers. Omdat hieraan ook verschillende 
waarnemers van onze vereniging meewerken kwam op één der vergaderingen de  
suggestie naar voren om in "De Strandloper" wat regelmatiger aandacht te  
besteden aan de activiteiten van de bovengenoemde club en aan de hierbij  
in Noordwijk gedane waarnemingen. 
Het hieronder volgende verslagje heeft betrekking op de periode januari  
tot half maart. In deze periode werd 35 uren waargenomen, verdeeld over 30  
dagen, welke veelal in de weekeinden vielen. 

Duikers. 
Er werden in 6 uren duikers waargenomen, 4 waarnemingen van 1 ex. 
op 4-1 19 ex. naar het zuiden en 1 ex. naar het noorden. 
  20-1  3 ex. naar het zuiden 
Het is opvallend. dat op 4-1 een WNW-wind waaide waarbij meteen een hoog aantal 
duikers langs vloog, terwij1 op de andere dagen, waarop kleine aantallen werden  
Waargenomen, de wind uit zuidelijke richtingen kwam. 

Futen. 
Er werden op 9 dagen Futen waargenomen. Dit waren meestal langs vliegende  
vogels. Door het vrijwel geheel ontbreken van vorst waren er zelden in  
zee zwemmende Futen te zien. Op 10-2 zaten echter twee baltsende Futen vlak 
achter de branding. 
Waarnemingen: Fuut   9-2 3 ex. noordwaarts, 3 ex. in zee 

16-2 5 ex. zuidwaarts, 3 ex. noordwaarts 
      Roodhalsfuut 16-2 1 ex. noordwaarts 
      Dodaars  16-2 1 ex. noordwaarts 

Eenden 
Het uitblijven van de vorst heeft ook invloed gehad op de eendentrek. Deze  
was vrijwel nihil. Zo waren er heel weinig uren met redelijke aantallen  
Zwarte Zeeëenden. Rond half februari was er onder invloed van de noordelijke  
wind een klein trekgolfje van Zwarte Zeeëenden en Smienten. Opvallend was  
de waarneming van Grote Zaagbekken op 9 februari. Deze soort is doorgaans  
zelden boven zee te zien en 9 februari was dan ook de enige dag dat hij  
langs de Noordzeekust van Hoek van Holland tot aan Den Helder gezien is.  
In Noordwijk werd van 9-10 uur één exemplaar, en van 09.50 – 11.50 uur  
twee exemplaren (man en vrouw) noordwaarts vliegend waargenomen. 
De enige andere waarneming kwam van de Hondsbosse Zeewering waar van  
10.30 uur tot 11.30 uur ook twee exemplaren (man en vrouw) noordwaarts  
vliegend werden gezien. Op grond van het feit dat er die dag verder geen  
Grote Zaagbekken gezien zijn mag men hieruit wel afleiden dat dit  
dezelfde vogels geweest zijn, wat inhoudt dat zij de afstand Noordwijk- 
Hondsbosse Zeewering - ongeveer 60 km - binnen 40 minuten afgelegd hebben  
(gemiddelde snelheid 90 km/uur). 
 
Waarnemingen: Wintertaling 

Smient 
 
 
Pijlstaart 
 
Toppereend 
Tafeleend 
Brilduiker 
Zwarte Zeeëend 
 
 
Middelste Zaagbek 
Grote Zaagbek 
Bergeend 

op 5 uren waargenomen, in totaal 8 ex. 
op 6 uren waargenomen met als topuren: 
29-1 30 ex. noordwaarts 
12-3 11 ex. noordwaarts 
9-2   6 ex. noordwaarts 
1-3   4 ex. noordwaarts 
9-2   4 ex. zuidwaarts 
9-2 8 ex. noordwaarts 
op 4 uren waargenomen, in totaal 7 exemplaren. 
regelmatig waargenomen met als topuren: 
4-1  36 ex. zuidwaarts, 19 ex. noordwaarts  
15-2 50 ex. in zee zwemmend 
4-1 1 ex. zuidwaarts 
9-2   in 2 uren 1 en 2 ex. noordwaarts  
op 8 uren waargenomen met als topuren: 
20-1 6 ex. zuidwaarts 
26-2 3 ex. noordwaarts 
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 Rotgans 
Grauwe gans 
Kolgans 

11-4 1 ex. zuidwaarts 
18-1 1 ex. zuidwaarts 
 9-2  4 ex. zuidwaarts 

 
Meeuwen 

Het voorkomen van de meeuwen beperkte zich vaak tot wat heen en weer vlie- 
gen  in kleine aantallen langs de kust. De Zilvermeeuwen van 18-1 hebben  
waarschijnlijk op het strand gezeten, vanwaar zij door wandelaars of iets  
dergelijks werden verjaagd. De andere grote aantallen betroffen meeuwen   
die achter vissersboten aanvlogen. 

Waarnemingen:  Zilvermeeuw 
                     
               Stormmeeuw 
               Kokmeeuw 
               Drieteenmeeuw 

    18-1   395 ex. zuidwaarts 
    10-2 ± 400 ex. achter vissersboot 
    10-2 ± 100 ex. achter vissersboot 
    10-2 ± 300 ex. achter vissersboot 
    5 waarnemingen met in totaal 7 volwassen 
    exemplaren en op 
    24-1 1 eerstejaars exemplaar noordwaarts. 
    Alle waarnemingen uit januari. 

 
Steltlopers 

Omdat de meeste steltlopersoorten zich in de winter in de rivierdelta's  
van Zuid-Europa en Noord-Afrika ophouden, zijn er langs onze kust weinig  
te zien. 
De Drieteenstrandloper is dan onze talrijkste steltloper en ook de Schol- 
ekster wordt, vooral na begin februari, ook vrij algemeen gezien. 

Waarnemingen: Drieteenstrandloper: Vrijwel elk uur waargenomen met 
                 als grootste aantallen 
                 9-2 14 ex. zuidwaarts en 15 ex.   
                            noordwaarts 
                15-2  1 ex. noordwaarts en 27 ex.  
                            op het strand. 

Paarse strandloper   9-2  1 ex. zuidwaarts 
Scholekster          Regelmatig waargenomen met als 

                 grootste aantal 12 ex. zuidwaarts  
                 op 12-2 

Kemphaan         12-3  3 ex. noordwaarts 
 
Verder werden ook nog waargenomen: 

Alk-Zeekoet 
 
 
 
Aalscholver 
Blauwe kiekendief 

3 waarnemingen van 1 exemplaar 
De Alk en Zeekoet zijn vaak al op korte afstand niet 
meer van elkaar te onderscheiden, zodat zij onder deze 
gemeenschappelijke naam genoteerd worden. 
Op 18-1 en 2-3 1 ex. zuidwaarts. 
9-2  1 exemplaar ♀ noordwaarts. 

Samengesteld door  
L. van Duijn 

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

Naschrift "Flevo-excursie" 1974 Zie de Strandloper 7e jaargang no.2-1975 
Vlak na het verschijnen van het vorige nummer ontvingen wij bericht van 
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer over de waargenomen geringde Kolgans.  
De waargenomen Kolgans is in de DDR van de gekleurde halsband voorzien.  
met de bedoeling te kunnen nagaan waar ze naar toe gaan als ze de DDR ver- 
laten. Ieder jaar worden de ganzen met een andere kleurencombinatie geringd  
om de trekroutes van jaar tot jaar te kunnen nagaan. 

 
L.van Duijn 




