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Pijlstormvogels

De eerste Grauwe Pijlstormvogel werd reeds op 23 aug. bij volkomen vlakke zee op

Schier waargenomen, De zuidwester storm van 7 en 8 sept, bracht slechts op beidé

dagen 1 ex, voor onze kust (Katwijk en Hbz,), In sept. wordt deze soort verder nog

gezien op de 22
e

(lJmuiden-1 ex,) en de 24° (Hbz,-1 ex,). Op 21 sept, werd wel 1 ex,

bij Zeebrugge gezien, terwijl er juist op die dag zeer intensief langs de gehele

kust waargenomen werd in verband met de simultaantelling.In het weekend van 5 en

r
.

T, '

o okt, worden alleen bij IJmuiden Grauwe pijlstormvogels gezien. Op 5 okt, 5 ex,—) N

en op 6 okt, 14 ex, dicht bij elkaar voor een zware bui uit naar het zuiden. Op 19

okt, wordt bij Scheveningen 1 ex. Z gezien. Tijdens de stormen van 26-28 okt.

zijn de waarnemingen merkwaardig verdeeld. Op vier plaatsen werd intensief waarge-

nomer{ Scheveningen, Noordwijk, Hondsbossche en Schier,), maar slechts twee posten

zagen Grauwe pijlen langs komen en nog op verschillende dagenl Hondsbossche ; 10 ex,

op 27 okt, en Schiermonnikoog : 1, 2 en 7 ex, op resp, 26, 28 en 29 okt.

In vergelijking met voorgaande jaren werden er in deze verslagperiode weinig pijl-

stormvogels waargenomen. Ondanks de enorme toename van het aantal ingezonden uur-

totaalkaarten ligt het totaal nauwelijks hoger dan in 1972 en 1973.

Wel werd voor het eerst melding gemaakt van GrotePijlstormvogels. Op 29 juli werd

op de zuidpier van IJmuiden een zuidwaarts vliegende vogel gezien (Reynders, Blankert)

en op 28 okt, zag Van Eerden een westwaarts vliegend ex. op Schiermonnikoog. Verder

nog een vermoedelijke waarneming op 21 sept. aan de Hondsbossche (De Jong en Bijlsma).
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De eerste Noordse Pijlstormvogels werden gezien tijdens de zuidwesterstorm van 8 en

9 september. Hierbij vlogen alle ex, in zuidelijke richting.

8 sept, ; Schev. 5 - Katwijk 1 - Castricum 4 - Hbz, 13 - Ameland 2 - Schier 4*

9 sept. i IJmuiden 1 - Texel 2,

Verder in sept, nog 2 ex. op de 10
e

(Katwijk) en 1 ex, op de 22
e

(Castricum),

Ook deze soort wordt op 5 en 6 okt, bij IJmuiden gezien s 8 ex,—» Z, 8 ex.—» N en

2 ex, —» Z, 5 ex, -4 N, Verder worden nog Noordse pijlstormvogels gezien op 19 okt,

(Scheveningen 4 ex,, Hbz, 1 ex«), 2? okt,(Hbz. 2 ex.) en 28 okt,(Schier, 6 ex,),

De pijlstormvogels die • de Hollandse kust passeerden,werden op vrijwel elk uur

van de dag gezien, zoals blijkt uit het volgende staatje ;

Er werden in het najaar van 1974 geen ex, van de subspecies Puffinus puffinus

mauretanicus waargenomen.

uur van de dag Noordse pijlst. Grauwe pijlst.

tot 10 u. 19 22

10 tot 15 u. 20 5

na 15 u. 19 5


