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Bij de voorplaat
De Noordse Stormvogel
De Noordse Stormvogel is een echte zeevogel die alleen
aan land komt om te broeden. Honderdduizenden paren
broeden op steile rotskusten bij Schotland, IJsland en de
Faeröër. In Het Kanaal en langs de Engelse oostkust broe
den ze ook, maar in kleinere aantallen. Volwassen dieren
blijven vrijwel het hele jaar in het zeegebied in de buurt
van de kolonie. De eerstejaars vogels trekken na het
broedseizoen vooral naar het NW van de Atlantische Oce
aan. Het uitzwermen van de broedvogels in de weken voor
afgaande aan de broedtijd is een boeiend verschijnsel.
Hierbij bestrijken ze het hele Noordzeegebied. Tijdens het
broedseizoen worden soms voedselvluchten over honder
den kilometers gemaakt.
In ons land verschijnen Noordse Stormvogels uitsluitend
langs de Noordzeekust. De grootste aantallen worden jaar
lijks waargenomen langs de kust ten noorden van IJmui
den. Ook voor de kust van Noordwijk kan men de soort in
alle maanden van het jaar tegenkomen. De grootste aantal
len worden waargenomen in september bij een stevige
wind uit het NW. Op zondagmorgen 14 september jl. woei
er een stevige noordwesten wind en passeerden in twee
uur tijd 90 Noordse Stormvogels de zeetrekpost bij het Zui
derbad. Toch zijn ideale omstandigheden in de juiste tijd
van het jaar nog geen garantie voor het verschijnen van
deze soort. Tijdens stormperioden worden er soms slechts
enkelen en soms honderden tot duizenden gezien. Deze
echte zeevogel blijft steeds voor verrassingen zorgen. Dit
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