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ZEETREKVERSLAG
Dit verslag gaat over de waarnemingen die gedaan zijn in de periode 1 januari
tot en met 31 maart 1976. In deze periode is in Noordwijk gedurende 62 uren over
zee gekeken.
Het weer vertoonde twee spectaculaire gebeurtenissen. Als eerste een vliegende
storm op 3 januari. Tijdens deze storm werd onze waarnemingspost (het balkon van
het clubhuis van de ZVN) zwaar bedreigd door de zee. Het hek en de trap van dit
balkon werden weggeslagen, waardoor er na de storm wat klimwerk van ons gevraagd
werd als wij uit de wind wilden zitten. Na de storm werden er in de duinen veel
vermoeide zeevogels gevonden, onder andere een Noordse stormvogel, een Jan van Gent
en een tiental Alken en Zeekoeten.
De tweede gebeurtenis was een heuse koudegolf tegen eind januari, iets wat wij in
jaren niet meer hadden meegemaakt. Door de vorst ontstond er een "ijsrand" op het
strand. Veel overwinterende zomergasten vertrokken alsnog, gedwongen door de koude,
naar warmere streken.
Duikers en futen
Er werden gedurende 14 uren duikers waargenomen met als hoogste uuraantal 5 ex.
Hiervan kon twee keer een Roodkeelduiker vastgesteld worden:
op 9-2 een dood exemplaar op het strand en op 22-3 een zwemmend exemplaar in
zee achter de branding.
Op 23 uren werden Futen gezien. Het hoogste aantal 47 ex. op 29 januari tijdens de
koudegolf.
Verder werden waargenomen:
Geoorde fuut: op 10 januari 1 ex. zuidwaarts
Roodhalsfuut: op 28 februari 2 ex. zuidwaarts
Meeuwen
Er werden veel interessante waarnemingen van meeuwen gedaan. De Dwergmeeuw werd op
4 dagen waargenomen n.l. op 3,14 en 24 januari met resp. 2,3 en 2 ex. en op 20
maart 6 ex.
De waarnemingen van de Drieteenmeeuw deden wij hoofdzakelijk tijdens de storm van
3 januari. Wij telden toen 34 ex. Verder op 17,2, en 24 januari met resp. 1,6 en 5
ex. Er zijn dus alleen in januari Drieteenmeeuwen gezien.
Er werden ook op verschillende dagen zeer grote aantallen "gewone" meeuwen gezien:
Zilvermeeuw: op 24 en 28 januari, resp. 500 en 300 ex. in zee
Stormmeeuw : op 24 januari ongeveer 1000 ex. foeragerend in de branding
Kokmeeuw
: Op 24, 29 en 30 januari, resp. 200, 2200 en 580 ex. en op 9 en 19
maart resp. 800 ex. ter plaatse en 460 ex. noordwaarts.
Op het strand van Noordwijk heeft van 28 januari tot (minstens) 9 februari een
Grote burgemeester gezeten, die door de heer Verkade sr. "per ongeluk" mooi gefilmd
is. Langs de gehele kusten werden verder regelmatig enkele Grote burgemeesters
gezien. In de havens van IJmuiden en Scheveningen kon je er steeds één of meerdere
bij de vishallen of bij de pieren zien. Ook heeft een Kleine burgemeester enige
weken bij de noordpier van Scheveningen doorgebracht. Hij was daar vanaf de pier
tot op een meter op twintig te benaderen en we konden hem zo heel goed bekijken.
Eenden en steltlopers
De koudetrek tijdens de vorstperiode rond eind januari was enorm. Grote aantallen
eenden en steltlopers trokken naar het zuiden. Hierbij werden geen "zomergasten"
of doortrekkers gezien. Slobeend (8 ex.), Grutto (1 ex.), Groenpootruiter (3 ex.),
Kanoetstrandloper (62 ex.), Kemphaan (9 ex.), Kluut (52 ex.), Zilverplevier (16 ex.),
Goudplevier (27 ex.), Rosse grutto (8 ex.), veel Watersnippen en Tureluurs.
Deze vogels brengen normaal gesproken de winter in meer zuidelijk gelegen streken
door. Door de zachte winter waren zij achtergebleven, maar werden door de felle
koude (bevroren Waddenzee met voedselgebrek als gevolg) gedwongen hun voedsel in
warmere gebieden te zoeken. De volgende tabel geeft een indruk van de trek van
enkele van de talrijkste soorten gedurende de vorst:
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DATUM
TIJD

28-01
29-01
30-01
31-01
1-2
VAN 13.00 12.15 16.15 12.15 16.00 12.0013.00 16.0017.00 11.0016.00
TOT 14.00 12.45 17.15 12.45 17.00 13.0014.00 17.0017.15 12.0017.00
Wilde eend
3
68
21
6
38
41
18
3
52
Smient
142
200 322
80
42
16
16
5
16
138
268 154
388
55
45
9
Scholekster
63
78
159
120
Kievit
4
1
8
24
1
2
Watersnip
62
28
1
12 102
29
86
8
30
2
14
2
Wulp
16
8
64
49
156
50
5
48
Tureluur
24
1
12
220 260
32
44
62
100
33
46
Bonte strandloper
15
Drieteenstrandloper
58
57
57
33
10
32
20
20
20
15
44
De waarnemingen zijn:
Wintertaling
geregeld waargenomen
Zomertaling
: 21 maart 2 ex. noordwaarts
Pijlstaart
: 29 januari 1 ex. zuidwaarts
op 19,21 en 22 maart resp.8,5 en 7 ex. noordwaarts
Krakeend
: op 5,21 en 22 maart resp.5,4 en 2 ex.
Brilduiker
: 42 ex. zuidwaarts op 29 januari, 1 ex. noordwaarts op 21
maart
Eidereend
: op 15 dagen waargenomen
Zwarte zeeëend
: bijna elk uur waargenomen
Grote zeeëend
: 3 ex. noordwaarts op 30 maart
Grote zaagbek
: in totaal 31 ex. op 30 en 31 januari
1 ex. op 21 en 22 maart
Middelste zaagbek
: op 7 dagen waargenomen in kleine aantallen
Bergeend
: regelmatig waargenomen in kleine aantallen
Nonnetje
: 14 ex. waargenomen op 29 en 31 januari
Grauwe gans
: 30 januari 8 ex. zuidwaarts en op 21 maart 2 ex.
noordwaarts
Kolgans
: op 29 januari één koppel van 40 ex. zuidwaarts
Rotgans
: op 3 januari 63 ex. noordwaarts
Kleine rietgans
: op 28 januari 9 ex. zuidwaarts en op 5 maart 21 ex.
noordwaarts
Brandgans
: op 1 en 20 februari resp.13 en 22 ex.
Alk/zeekoet
: op 3 januari 1 ex. noordwaarts
Kievit
: op 6 maart 410 ex. zuidwaarts. Weer wat vorst!!
Goudplevier
: op 6 maart 40 ex. zuidwaarts
Regenwulp
: op 22 maart 2 ex. noordwaarts
Bonte strandloper
: trekgolfje eind maart,678 ex. noordwaarts
Bokje
: op 30 en 31 januari resp.1 en 5 ex. zuidwaarts
Houtsnip
: 1 ex. op 30 en 31 januari
Kluut
: op 19 en 21 maart resp.49 en 67 ex.
Aalscholver
: op 19 februari en 21 maart resp.1 ex. zuidwaarts en 1
ex. noordwaarts

De waarnemers waren: W.Baalbergen, J.van Dijk, R.de Mooij, H.Verkade en
ondergetekende,
Leen van Duyn

