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Jagers

In de verslagperiode werden belangrijk meer jagers waargenomen

dan in het najaar van 1972.Het hogere aantal jagers (396 in 1972 en

in deze periode 790 ex) wordt vooral veroorzaakt door de goede trek

van de Kleine jager in midden oktober en door de verrassende golf

Middelste jagers van november.

Het beoordelen van jagerwaarnemingen is een moeilijke zaak.Het belang-

rijkste bij het beoordelen van deze determinaties is het feit of de

waarnemer een uitgebreide ervaring als zeetrekwaarnemer bezit.Uit de

kaarten blijkt dat ook zeer ervaren waarnemers herhaaldelijk jagers
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Grote Jager

De volgende waarnemingen werden gedaan:

15“ 7 10 km buiten IJmuiden

op zee
,

1 ex

26- 7 Scheveningen 1 ex naar 't Zuiden

5“ 8 Vlieland 1 ex
,

zuidwaarts

5“ 9 IJmuiden 1 ex ter plaatse

6- 9 Hoek van Holland,! ex,zuidwaarts

29- 9 Scheveningen 1 ex,zuidwaarts

6-10 Scheveningen 1 ex,Noordwaarts

13-/10 Hondsbossche 1 ex,zuidwaarts

18- Noordwijk 1 ex,zuidwaarts

19- Hondsbossche 1 ex,noordwaarts

121-10 Westkapelle 1 ex,zuidwaarts
*

Hondsbossche 6 ex,zuidwaarts

Schier 1 ex,zuidwaarts

15-11 Scheveningen 1 ex, zuidwaarts

15-11 Katwijk 1 ex,zuidwaarts.

Middelste Jager

Evenals bij de Grote en de Kleine enkele zeer vroege

waarnemingen: 1 aug en 5 aug : 1 ex naar het Zuiden op Vlieland.10 aüg

op Schier:1 ex naar het Zuiden.Uit september slechts 5 waarnemingen:

2-9 Schier,1 ex;5-9 Schier,1 ex;24-9 Schier,2 ex;29-9 Hondsbossche,! ex.

Al dez ex vlogen naar het Zuiden,

In oktober lever* de periode 18-21 okt, heel wat Middelste Jagers op,

n.1, 19 ex.(Scheveningen, Hondsbossche,Schier,IJmuiden, Westkapelle)

iDe eerste verrassende novemberwaarneming komt van Scheveningen: 6 nov.

25 ex in 1 uur,waarvan 22 ex (meest juv.) in één groep (Kist sr.)

De beste dag was echter 15 nov.,toen tenminste 44 ex bij Scheveningen

en Noordwijk langsvlogen.Merkwaardig dat deze opvallende trek niet bij

IJmuiden werd opgemerkt.Waarschijnlijk vlogen de vogels achter de waar-

nemers langs,want bij Noordwijk vlogen ze over het strand,Ook de week

hierna bracht nog 10 ex,evenals op 15 nov, betrof het hier steeds juv.

ex.(Noordwijk,Hondsbossche)

In totaal waren er 55 uren,waarin Middelste Jagers werden gezien.

N.B.British Birds meldt voor nov.73 vrijwel geen Middelste Jagers !

Kleine Jagers

Deze werden in juli al op 4 dagen gezien:20“7 IJmuiden 2 ex,noordwaarts;

26-7 Noordwijk 7 ex,zuidwaarts;29-7 Noordwijk 1 ex,zuidwaarts,50-7 Noord-

niet op soort kunnen determineren Voorzichtigheid zij dus steeds geboden.
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wijk 1 ex,noordwaarts»

Daar er ook bij deze soort nogal veel been en weer vliegende ex zijn

genoteerd,is bet goed mogelijk dat bet totaalcijfer van 489 ex iets

geflatteerd is.Er vlogen n.1. 290 ex naar het Zuiden,183 naar het Noor-

den en 15 ex bevonden zich ter plaatse.

Hoogste uurtotalen:

10-9 15 ex tussen 11 en 12 uur - Terschelling

22- 9 20 ex tussen 9 en 10 uur - Hondsbossche

18-10 14 ex tussen 11 en 12 uur - Scheveningen

21-10 13 ex tussen 12 en 13 uur - Westkapelle

In 192 uren werden één of meer Kleine Jagers waargenomen.


