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Duikers

In totaal werden 765 ex, waargenomen, die als volgt te verdelen zijn s

Noordzeekust van de Waddeneilanden s —£ W 253 —ï 0 8 ter plaatse 6

kust van Holland en Zeeland ; —Z 290 N 160 ter plaatse 48

De uren waarin de meeste duikers werden geteld vielen op s

2 nov. - 17 ex, - Schier. 24 nov, - 17 ex, - Noordwijk

20 okt.- 15 ex. - Texel -

. 24 nov, - 20 ex, - Hondsbossche

23 nov,- 14 ex, - IJmuiden 8 dec. - 20 ex, - Noordwijk

Op bovengenoemde dagen was de wind steeds zwak tussen zuid en west. Tijdens stormen

werden nauwelijks duikers waargenomen.

Bij de duikers zijn de verschillen tussen de waarnemersposten minder groot dan bij

veel andere soorten. Men vergelijke de presentiepercentages van de volgende posten :

Verdeling van uurfrequenties :

De eerste duikers uit deze verslagperiode werden gezien op 31 juli en 2 aug. bij

Vlieland (steeds 1 ex.). Op 15 sept. werd bij Oostkapelle het eerste ex. voor de

Hollands-Zeeuwse kust genoteerd.

In vergelijking met voorgaande jaren is men wat voorzichtiger geworden met het deter-

mineren van Roodkeel- en Parelduikers. In ’72 en ’73 werd ongeveer 30 % der waar-

genomen,duikers op soort gedetermineerd; in deze verslagperiode was dit 8,7 %.

Daar de duikers bij de Waddeneilanden dichter onder de kust passeren dan langs de

Hollandse kust, kon in het Waddengebied 20 % gedetermineerd worden, tegen slechts

2,3 % langs de Hollandse kust. In het geheel werden 34 Roodkeel- en 35 Parelduikers

waargenomen.

periode 42 periode 45 periode 44

Schiermonnikoog 65 24 75

Hondsbossche Zeewering 46 47 71

IJmuiden 18 64 56

Uoordwijk 0 7 52
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Waddengebied 520 31 24 14 4

Hollandse kust
1 * - -

849 74 69 17 6
.


