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Duikers

De eerste duikers werden dit jaar gezien op 25 juli (HbZ),26 juli

(Ameland) en 30 Juli (Ulieland).Daarna worden duiker pas weer in september

voor onze kust gesignaleerd.Dit beeld komt goed overeen met andere jaren

waarbij het zeer opvallend is dat er vanaf 1972 ooit één duiker in

augustus is waargenomen (2 augustus 1974).
De verspreiding van de duikers voor de kust verloopt geleidelijk van

noord naar zuid in de loop van het seizoen.Zo ligt de presentie op de

waddeneilanden al in begin oktober boven de 50 en wordt deze waarde in de

loop van de maand ook voor de Hondsbossche genoteerd. l/erder zuidelijk

is dit pas half november het geval terwijl de HbZ (en wadden?) dan al een

presentie van 60-80 hebben.In december zijn deze verschillen vrijwel opge-

heven.(Zie ook fig.l)
In de maanden oktober en november is het voorkomen regelmatig maar

blijven de meeste uurtotale beneden de 10 exx. Ueel talrijker dan in andere

jaren zijn de duikers echter in december langs de Hollandse kust
9 mogelijk

tengevolge van een vorstperiode in het oostelijke Noordzeegebied.

Hoogste uurtotalens

07-12-75 Hondsbossche 26 zuid en 2 noord in 2 uur

12-12-75 Noordwijk 33 zuid en 17 noord in 2 uur

14-12-75 Noordwijk 32 zuid en 5 noord in 1 uur.

20-12-75 Scheveningen 108 zuid in l£ uur.

Dij al deze waarnemingen was de wind zwak en kwam uit richtingen tus-

sen west en zuidoost.

Verdeling van uurfrekwenties :

Naast de in bovenstaand overzicht opgenomen Parelduikers werden onvoldoen-

de of in het geheel niet beschreven Parelduikers gemeld uit september (1),
oktober (3) en november (3).

De gevonden IJsduiker werd verzameld op 12 december 1975 op Vlieland

door P. Zegers. Daarnaast was er een waarneming die vermoedelijk deze soort

betrof op 3 november te Noordwijk (H. Verkade). De vogel die ook bij Sche-

veningen werd waargenomen behoorde tot de immer-adamsii” - groep maar

kon helaas niet op soort gedetermineerd worden door het ontbreken van

waarnemingen omtrent snavelvorm en -kleur.
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Hollandse kust baddengebied Totaal

Zuid Noord t o p o best Dost t.p.

j': duiker 643 288 28 101 16 13 1089

Roodkeelduiker 5 4 5 2 1 7 24

Parelduiker - 1 - - ~ 1 2

IOsduiker ~ “ - 1 T 1

klasse 0 1 2-5 6-10 10 +

Uaddengebied 544 20 24 5 -

Hollandse kust 781 90 93, 31
'
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