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Jan van Gent

De presentie loopt langzaam op tot een maximum in oktober wordt be-

reikt waarna een snelle afname in november volgt (Zie fig. 4).Dit beeld

werd tot nu toe ieder jaar waargenomen (1972-5), Dan van Genten worden

overal langs de kust in aantal waargenomen hoewel de verschillende telpos-

ten vaak sterk uiteenlopende aantallen registreren.Werden in 1974 grote

groepen Dan van Genten waargenomen fouragerend ten noorden van de Wadden-

eilanden
,
werd dit in vooral bij de Hondsbossche gezien,

De maximale uurgemiddelden werden voor de gehele kust gescoord in

week 39,de laatste week van september.

Grootste uurtotalen 5*

24- 9 84 exx, west in 2 uur Vlieland

250 exx. fouragerend bij Schoorl

29- 9 110 exx. zuid Katwijk-Noordwijk

04-10 21 zuid en 89 noord Hondsbossche.

Uurfrekwentieverdeling :

Opm. doordat niet alle waargenomen vogels op leeftijd konden worden gede-

termineerd is het totaal in de verschillende categrrieën vaak meer dan de

som van de op leeftijd gebrachte Jan van Genten.

Ook in 1975 was deze soort in juli en augustus een geregelde verschij-

ning boven zee.Evenals in begin juli (zie verslag no.8) werden vooral

vogels in een overgangskleed (vnl. tweede KJ) waargenomen.Het aandeel

vogels in overgangskleed neemt in de loop van het najaar voortdurend af.

Eind augustus/begin september neemt het percentage juvenielen toe en in

oktober ook het aandeel adulte vogels.
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