
Inleiding:

De diversiteit in de waarneraingsomstandigheden zoals in waarne-

mingspost, tijd van de dag en weertype noodzaken meestal al per

periode tot opsplitsing van gegevens. De manier van opsplitsen stoet

hierbij niet vast. Waarnemers aan de kust hebben vaak de neiging

op goede dagen langer te blijven waarnemen dan op slechte. Trouw-

ens, er nemen dan veelal ook veel meer mensen per post waar dan

op minder goede dagen. De beste optiek zal ook juist op goede

dagen worden ingezet. Op "voorspelbaar" slechte dagen blijven

velen terecht liever thuis» Bij een aantal soorten vogels zijn

lokaje bewegingen nauwelijks van echte trek te onderscheiden.

Dubbeltellingen tenslotte, met name van zeldzamere soorten en van

trekkers op tppdagen, kunnen op allerlei manieren ontstaan.

In dit verslag van de voorjaarstrek heb ik geprobeerd de presen-

tatie zo te kiezen dat de genoemde moeilijkheden zo weinig moge-

lijk vertekening konden brengen. Soms heeft dit tot gevolg dat

er weinig concreets over een soort te zeggen is of in het ge-

heel niets. Lang niet alle waargenomen soorten worden dan ook

Met een kleine verzameling tabellen, figuren en opmerkingen hoop

ik een zo goed mogelijke indruk te kunnen geven van de trek over

zee noordwaarts zoals deze werd waargenomen in de maanden maart,

april en mei van 1973. Het geheel is eigenlijk als een intern ver-

slag geworden, te beschouwen als één in een reeks seizoenversla-

gen. Deze vorm is gekozen als alternatief voor het plaatsen van

artikelen in een tijdschrift, omdat we er toch naar streven over

ongeveer twee jaar te komen tot een algehele avifauna van de kust.

Alle gegevens zijn vastgelegd op zogenaamde uurtotaalkaarten vol-

gens een systeem waar vorige herfst mee is begonnen. Het bewerken

van de gegevens en de presentatie is geen eenvoudige zaak; misschien

is dit karwei in het begin wel sterk onderschat. Een aanvaard-

bare gestandaardiseerde werkwijze ia er nog niet en m.i. zullen

we die ook niet zo snel vinden.
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behandeld,Gegevens afkomstig van de;
waddeneilanden en van

Zeeland h^fe.,Ik buiten beschouwing gelaten, De omstandigheden

daar zijn? te verschillend van die aan de Hollandse kust, De

gegevens kunnen te zijner tijd apart worden verwerkt.

Over de vele positieve mogelijkheden van het nieuwe waarnemingen-

systeem heb ik niet gerept. Ze zijn echter belangrijker dan de

nadelen. Dat zal misschien nogmaals duidelijk worden in de vol-

gende dertien pagina's.

Voor een plezierige samenwerking bedank ik vooral J.van Dijk en

L.S.Buurma. Evenals zij worden ook bedankt voor het inzenden van

waarnemingakaarten:

W.Baalbergen, J.B.Buker, A.Cramer, J.Drijfhout, W.Dubbeldam,
1

r

L.van Duyn, A,J.van Dijk, C.J.G.Scharringa, W.de Wilde en

ondergetekende, ->i

Frank de Miranda

Waalsdorperweg 295

Den Haag.

(Den Haag, december 1973)
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De tabellen 1 en 2 bevatten enkele gegevens over de waarnemings-

uren. Op grond van de belangrijkste trekbewegingen zijn drie perio-

den onderscheiden:

periode I : 1 maart t/m 7 april.
3

periode II ; :8 april t/m 6 mei.

periode III: 7 mei t/m 28.mei.

i

We onderscheiden verder twee gebieden:

gebied A : Hondsbossche Zeewering,

Bergen aan Zee,

Schoorl.

gebied B : Noordwijk,

Zandvoort,

Scheveningen.

NBi* Bij sommige uren is geen windrichting vermeld.

Tabel 1: Aantal waarnemingsuren.

Tabel 2: Waarnemingsuren tegen genoteerde windrichting.

dagtijd:

gebiedt

5-10

A

6-10

B

10-18

A

10-18

B

18-20

B

totaal

per. I 3 51 8 6
r

1 69

per. II 1 31 5 9 2 46 ■

per. III 3
a

21 2 4 30

Totaal: ; ? iö5 11 17 7
.

145

WNW-N NNO-O ozo-z Z2W-W

per. I 25 5 5 29

per. II 14 16 1 11

per.Ill 1 18 5 6
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TABEL 3

Kolom 1 geeft het totaal aantal waargenomen trekkende exemplaren

van enkele soorten. Kolom 2 en 3 laten zien het aantal grootste

uurtotalen waarmee respectievelijk 50 en 90% van het in kolom 1

vermelde aantal exx. gemoeid is. Gegevens betreffen alleenposten

langs de Noordhollandse kust en stammen uit maart, april en mei

1975.

Totaal

(1)

Aantal ure

50%

j
C?)

n waarin +

90%
“

(3)

wintertaling
' 878 '■'6 25

smient 1150 6 18

pijlstaart 209 3 10

slobeend 101 3 13

zwarte zeeeend 10700 k 10

middelste zaagbek 210 3 16

scholekster 1270 12 k6

zilverplevier 960 1 9

wulp 33** k 15

rosse grutto 570 3 17

tureluur 1260 2 8

bonte strandloper iVlO 5 16

visdief/noordse at» 3775 6 19

grote stern 230 6 17

dwergstern 175 5 12

zwarte stern 155 5 15


