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Het weer

week nre WIND TEMP. NEERSLAG a

10 tot 5-3sNW 5-5B, daarna 0N0 5-6B gem. 3 - 5°C 2 en 4 m^f

11 eerst oost:; cp 14-3 KW 53, daarna ZW 5-7 B 5- 8°C 14 en 18mrt,

12 eerst van ZW naar IIj na 21-3 CEO 4-6 B 7 -10°C 20 en24 mrt,

15 eerst NO 2-4 B; 30-J en 1,-4 ; FO 3-5 B 9 -10°C

14 gehele periode ; 0N0 2-5 B 10-14°C -

115 na 2 dagen veranderlijke wind, weer NNO 2-5 B 7 -12°C

.1.6 gehele periode wind tussen. K1IW en NO 2-4 B 6 - 8°C -

17 gehele periode wind tussen HV.r en ITO 2-7 B 6 -10°C 29 april

18 30-4 en 1.-5 sWHW 5-635 2 mei ZW 4B, daarna NO 2-6B 7-13 °C

gehele periode wind tussen N en ZO 2-4 B. 7 -14°C 10 en 15 mei

20 14 mei W5 ?, daarna 0 2-4 B, 10-17°C 14 mei

21 alle dagen wind tussen W en II 2-jB;behalve24-5 N05 11-14°C 21-24 mei,

28-PO mei:V 53; 30 -31 mei NO 53, daarna westelijk. 10-17°C 51-5 en

25 voornamelijk tussen ZW en HW, 5-7 B 11-13°C 8 en 9 juni

24 eerst 5 dagen met wind tussen NW-N0, 2-6 B,dan ZW4 13-19°C 11 en 17-6

25 na 2 dagen ZW 33, veer MO 2-5 B 15-l6°C

26 eerst 110 1-3 B, later veranderlijk. 15-18°C 26-30 juni.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat dit voorjaar gekenmerkt kan worden door veel en

langdurige perioden net neordooctelijke winden. In het verslag over het verloop van de

trek gedurende het voorjaar van I?73V werd reeds • opgemerkt, dat de perioden met oosto-

l:.;,ke wind sterke invloed uiocfenen cp Cc zichtbare trek , Hiervan uitgaande zou men in

dit voorjaar een meer gespreide trek'verwachten.

Bij de vogeltrek is het weer één van de belangrijkste zaken, die bepalen of wij veel of

weinig ven bepaalde trekbewegingen waarnemen.Hoewel de weerssituatie in geheel West-

Europa misschien belangrijken is dan de situatie ter plaatse, blijkt dat de waarneembare

trek op een bepaalde plaaats sterk beïnvloed wordt door het weer ter plaatse.

In het nu volgende overzicht zijn de weergegevens per zevendaagse periode weergegeven,

zodat bepaalde waarnemingen uit het verslag gecorreleerd kunnen worden aan de weerssituatie

in do overeenkomstige periode.


