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Jan van Gent

Evenals in juli ’73 worden nu ook al in deze zomermaand Jan van Genten opgemerkt. In

het Waddengebied zelfs al in 18 uren met in totaal 54 ex.; langs de Hollandse kust

in 12 uren met 21 ex. Wel vallen alle waarnemingen in de tweede helft van juli, maar

in de eerste helft van juli is dan ook nauwelijks waargenomen . (N.B. De waarne-

mingen van 1975 doen vermoeden dat het voorkomen in de tweede julihelft gewoon een

voortzetting is van het zeer regelmatige voorkomen in juni en de eerste helft van

juli ; eerste helft van juli ’75 : presentie 30 %
, betrekking hebbende op 53 uren).

Waddengebied -4 W 1889 -# 0 349 t.p. 101

Hollandse kust Z 448 N 702 t.p. 22

totaal 2537
■ - —

1051 125
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Vooral op dagen met veel noordwaarts vliegende vogels worden aan de Hondsbossche

meer Jan van Genten geteld dan op de andere posten langs de Hollandse kust, In 1972

werden echter de grootste aantallen bij Westkapelle waargenomen,
1 .

De uren met de meeste Jan van Genten vielen op s
.

,

27 aug. Schier, 200 ex W
. . : 5 okt, Ameland 1J2 ex, —* W

19 sept*Terschelling 100 ex, W 20 okt, Texel 120 ex, —* W

24 sept. Katwijk 34 ex, —i N 26,okt, Hbz. 76 ex, N

28 sept. Hbz, 34 ex, —J Ni . - )
t

.

In het Waddengebied werd van 81 % de driedeling ; eerste winter-overgangskleden-

adult genoteerd; voor de Hollandse kust was dit 85 %• In het Waddengebied was de ver-

deling als volgt ; l
e
winter 22 % - overgangskl, 36 % - adult 42 %,

Langs de Hollandse kust was vrijwel geen verschil te constateren in de samenstelling

van de noordwaarts en zuidwaarts vliegende groepen 5

—> Z ; l
e

winterkleed 28 % - overgangskleden 26 % - adult 46 %

Ns " 24 % -
" 27 % -

" 49 %
.

De percentages l
e

winter vogels van het totaal aantal Jan van Genten zijn voor de

Hollandse kust : ( percentages die betrekking hebben op minder dan 10 ex, staan(-) )

periode s 30 51 32 33 34 35 36 37 38 59 40 41 42 .43 44

% l
e

winter (30)(l4) 30 20 (67) 20 24 47 24 28 28 21 16 10 (45)

Vondsten van steeds één ex., werden gedaan bij Noordwijk en wel op 26 en 29 okt.

en 21 en 30 december.

Ook bij deze soort was de verspreiding langs onze kust zeer onregelmatig. Zo werden

ten zuiden van de Hondsbossche zelden groepjes van meer dan 5 ex. gezien. Alleen

langs de Waddeneilanden werden grote groepen fouragerende ex. waargenomen. Ter illu-

stratie enkele presentiepercentages van verschillende posten :

periode 40 - Scheveningen/Noordwijk 55 - IJmuiden 76 - Hbz, 61 - Schier. 94

periode 43 - ” ” 18 - ” 31 - ” 64 - ” 39


