Opvallende aantallen
Lachsterns in nazomer
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Oproep voor gekleurringde Lachsterns:
Lachsterns uit Schleswig dragen telkens vier
kleurringen (zonder inscriptie) en een metalen
ring. Gebruikte kleuren zijn blauw (B), groen
(G), oranje (O), rood (R),
wit (W) en geel (Y). Aflezingen noteren als
links van onder naar boven, en dan rechts
van onder naar boven.
Waarnemingen insturen aan Klaus Günther:
k.guenther@schutzstation-wattenmeer.de.
Ook meldingen van ongeringde Lachsterns
zijn erg waardevol, omdat ze inzicht
verschaffen in het totaal aantal jonge
vogels dat de kolonie heeft verlaten.

Begin augustus 2012 verbleef bijna
de helft van de Noordwest-Europese
broedpopulatie in Nederland.
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Begin augustus werden in Nederland opvallende aantallen Lachsterns waargenomen.
Rond 5-6 augustus ging het volgens de
ingevoerde waarnemingen op www.waarneming.nl om tenminste 47 individuen,
waaronder diverse families met jongen.
Op 5 augustus werden 31 ex. geteld op
de slaapplaats op Balgzand. Een tweede
opvallende groep verbleef rond twee zandgaten bij Nieuwe Pekela/Alteveer in OostGroningen. Vanaf de eerste waarneming
van drie vogels op 31 juli tot de laatste op
18 augustus verbleven hier maximaal 13
individuen (6 augustus). Al deze vogels
zijn afkomstig van de enige NoordwestEuropese kolonie, die van de kwelder van
Neufeld, in de Elbemonding van SchleswigHolstein in Duitsland. Dit werd bevestigd
door aflezingen van gekleurringde dieren.
In 2012 broedden hier 38 paren die samen
25-30 jongen grootbrachten. Daarnaast
nestelden er 1-2 paren in de Waddenzee
in Niedersachsen, waarvan een paar bij de
Jadebusen (nabij Wilhelmshaven) één jong
grootbracht.
De eerste vogels verschenen begin augustus
in ons land, vrijwel direct na het verlaten
van de kolonie in Schleswig-Holstein. Op
27 juli werden daar nog 21 adulten en
12 juvenielen gezien (www.ornitho.de). Na
een eerste waarneming bij Noordwijk op
20 juli, werd vanaf 28 juli dagelijks een
toenemend aantal Lachsterns gevonden.
De waarnemingen in de Kop van Noord-

Holland, waaronder de slaapplaats van het
Balgzand, passen goed in de traditionele
nazomerverspreiding van Lachsterns, zoals
die eerder door Ruud Vlek werd beschreven
in Limosa 75: 147-158. Overdag werden
deze vogels (vaak families) veel op ondergelopen bollenvelden in de omgeving van
Schagerbrug gezien, waar de jonge vogels
voornamelijk met kikkers werden gevoerd.
De waarnemingen bij Nieuwe Pekela laten
zien dat de soort ook in het diepere binnenland kan verschijnen. Overdag foerageerden ze in de uitgestrekte akkergebieden, ‘s
avonds rustten ze vaak in één van de twee
baggerputten van Nieuwe Pekela/Alteveer.
De Lachsterns verschalkten er opvallend
vaak Grote Groene Sabelsprinkhanen, die
in de afgelopen zomer in Oost-Groningen
naar verluidt talrijk waren.
Afgaande op de Duitse broedvogelaantallen
en hun jongen (40 paar en 25-30 jongen)
verbleef begin augustus 2012 dus rond 45%
van de Noordwest-Europese Lachsterns
in Nederland. Van de 30 gekleurringde
jongen werden er zelfs 16 in Nederland
afgelezen. Dat Nederland belangrijk is als
nazomerpleisterplaats voor deze vogels is
niet nieuw. In augustus 1947 werden bij het
Balgzand zelfs ca. 400 Lachsterns geteld,
bijna 40% van de toenmalige broedpopulatie in Denemarken. Gezien het belang
van Nederland voor de enige NoordwestEuropese kolonie zou het wenselijk zijn
het voorkomen in de nazomer op een meer
structurele wijze vast te leggen. Dat kan
onder andere door regelmatige slaapplaatstellingen te organiseren, zoals dat momenteel reeds voor Reuzensterns gebeurt. Ook
systematische waarnemingen waar de
vogels foerageren en wat als voedsel wordt
aangedragen zou interessante informatie
opleveren. In het artikel in Limosa eindigde
Ruud Vlek eerder met een lijst van zes aandachtspunten om het voorkomen in de Kop
van Noord-Holland beter in kaart te brengen. De meeste daarvan, zo niet allemaal,
zijn nog steeds actueel.
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