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Jagers

De eerste Grote Jager werd ook in 1974 al in juli waargenomen (27e IJmuiden ).

Ook het ex. dat op 1 aug. op Vlieland gezien werd is vroeg te noemen.(Misschien

dat wij dit vroege verschijnen van jagers over enkele jaren als normaal zullen

beschouwen).

In het Waddengebied wordt deze soort niet meer na 5 oktober waargenomen.

Hollandse kust Noordzeekust Waddengebied Totaal

-* Z -* N t.p. ( 19 96 0 )

"jager spec," 95 75 5 29 204

j Grote Jager 14 21 2 11 48

1 Middelste Jager 17 8 - 19 44

! Kleine Jager 247 248 1- 11 316 822

i Kleinste Jager - — - -
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De meeste waarnemingen worden gedaan op 50 en 31 aug, en op 1 sept. Daarbij is het

opvallend dat de Grote Jager niet éénmaal op Schier wordt gesignaleerd!

Langs de Hollandse kust concentreren de waarnemingen zich vooral bij IJmuiden en de

Hondsbossche, Waarnemingen van éénmaal 1 ex, werden gedaan op de Maasvlakte en bij

Cadzand, Scheveningen, Katwijk en Noordwijk, De beste dagen langs de Hollandse kust

zijn 6 okt, ( 6 ex, HBZ.) en 27 okt, ( 7 ex, Hbz,),De laatste Grote Jager wordt ge-

zien op 28 nov, te Scheveningen,

De eerste Middelste Jagers uit deze verslagperiode worden gezien op 14 en 15 aug,

( resp.Vlieland 5 ex, en IJmuiden 1 ex, ), Hierna nog vier dagen in aug, waar op

deze soort gezien werd ( alle op Vlieland en Schier,),

De meeste Middelste Jagers worden gezien van 25 t / m 29 okt,( Noordwijk 5 ex.,

IJmuiden 2 ex,, Hbz, 7 ex. en Schier 4 ex.), In november werd nu slechts 1 ex,

waargenomen ( op de l6
e

- Hbz. ), Vergelijk 1972 en 1975!

Ook Kleine Jagers werden al in juli waargenomen. Op de 16 werd op Ameland 1 ex,

gezien. Vrij regelmatig verschijnt deze soort in het Waddengebied vanaf de 26
e

en

langs de Hollandse kust vanaf de 26 ,Do beste dag langs de Hollandse kust was 5 okt.;

Scheveningen; 29 ex, in 7 u. IJmuiden; 20 ex, in 10 u. Hondsbossche; 9 ex, in 6 u.

Bij Scheveningen vloog op deze dag 10 % noordwaarts bij W - WNW wind. Bij IJmuiden

en de Hbz, was de wind WNW - NW en waren de percentages noordwaarts vliegende vogels

resp, 45 en 66 %, De reeds eerder gedane veronderstelling dat jagers bij voorkeur

enigszins tegen de wind in vliegen, blijkt dus niet zonder grond te zijn.

Ook de Kleine Jager wordt in nov, nauwelijks gezien ;5 nov, Noordwijk 1 ex. en

11 nov, Hbz, 5 ex.

Op Schier, werd op enkele dagen opvallende avondtrek geconstateerd:

20 aug. ;18-19 u, 9 ex. 22-8 - 19i u. resp, 9* 8 en 7 ex.

21 amg. :18-19 u, lOex,

Uurfrequentieverdeling voor Kleine Jager,

klasse 0 1 2 - 5 6-10 10 +

Hollandse kust 76? 152 110 5 1

Waddengebied 440 82

'

54 9 -


