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Jagers

Grote Jagers werden ook in 1975 al vroeg in het seizoen waargenomen,langs

de kust van Holland en Zeeland op 6 dagen in augustus,9 in september en

in oktober en november elk op 1 dag.De waarnemingen in het waddengebied

zijn verdeeld over de maanden september en oktober.Opvallend is

het kleine aantal dat op de wadden wordt gezien,met name op Schier : 1975

(l),1974 (-) en 1973 (l). Dok langs de Hollandse kust worden deze jagers

niet overal waargenomen;evenals 1974 kwamen de meeste meldingen (15 exx.)

Hollandss kust Uaddengebied

"zuid noord t .p. west oost t.p. TOTAAL

" jager' : 69 25 13 3 - 115

Grote Gager 10 13 2 2 1 - 28

(“liddelste Gager 44 4 1 5 2 - 56

Kleins Gager 537 389 68 213 78 30 1315
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Kleine jager

(Stercorarius

parasiticus)

Grote jager

(Stercorarius skua)

Middelste jager

(Stercorarius

pomarinus)

niet gedetermineerde

jagers

(not identified

Stercorariidae)

presentiepercentages
voor alle jagers

Figuur 5 JAGERS (Stercorariidae)
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Figuur 6 Drieteenmeeuw

(Rissa tridactyla)
A uurgemiddelden

B presentiepercentages

Figuur 7 Dwergmeeuw

(Larus minutus)

A uurgemiddelden

B presentiepercentages
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Hiddelste Jagers waren in 1975 iets talrijker dan het voorgaande jaar bij

een Zelfde aantal waarpemingsuren.AIs andere jaren kwam deze soort ook

dit jaar erg gepiekt door na een passage van enkele vogels in augustus en

begin september (eerste op 8 augustus Ulieland,28 augustus Noordwijk),
Het passeren van flinke aantallen Middelste Dagers is waarschijnlijk de

resultante van een groot aantal faktorenjzo werden in 1972 en 1973 de mees-

te in november
s
in 1974 eind oktober en dit jaar juist eind september waar-

genomeno Op 27 september wakkerde de ZW wind aan tot stormkracht waarna op

de 28e bij afnemende en naar het ZO krimpende wind 34 exx. langstrekkend

werden waargenomen. Zowel bij Scheveningen als Uestkapelle werden de

jagers pas na 1600 uur gezien terwijl op de Hondsbossche die dag geen

enkele Middelste Dager werd waargenomen.Ook op 4 oktober (eveneens na een

storm maar met-nog vrij krachtige W wind) werden nog meerdere exx. gezien
t.Wi 3 zuidwaarts te Westkapelle en 4 zuid te Scheveningen.Op beide dagen
betrof het adulie Vogels van de lichte fase die irj kleine troepjes rustig

langsvlogen. De |Laatste waarneming viel op 20 november te Scheveningen.

Kleine Jagers waren ook in 1975 reeds in juli op de waddeneilanden present.
in 7 uren met 1 ex. te Vlieland (le 27-7). Voor de Hondsbossche duurt het

tot 3 augustus en bij Noordwijk en Scheveningen vertoont de eerste .Kleine

Dager zich pas op 12 augustus.Daarna stijgt de presentie snel evenals het

uurgemiddelde 5
tot maximale waarden in september worden bereikt. Ook in de

eerste week van oktober werden nog zeer regelmatige Kleine Dagers waar-

genomen,daarna veel minder (zie fig 5).De laatste Kleine Dagers werden

genoteerd op 22 november en 28 december.

Grootste uurtotalen s

3-9-75 32 exx, te IDmuiden (dagtotaal 73 exx. zuid,31 exx. noord s
13 t.p.)

24-9-75 49 exx. west,6 oost Schiermonnikoog in twee uur.

Tenslotte nog een opmerking over de niet gedetermineerde jagers,Fig.5 doet

vermoeden dat hiér Middelste Dagers bij geweest zullen zijn. Zo werden op

28 september te Westkapelle na 1600 uur toen er Middelste Dagers langstrok-

ken nog 5 jagers en op 4 oktober te Noordwijk nog 11 'jagers" geteld in

een zelfde situatie.

In twee gevallen ging het vermoedelijk om een Kleinste Dager waarbij

de meningen tussen de waarnemers verdeeld waren.(l3 en 28 sept. 1 juv.HbZ)
* ■ ' fc;

Uurfrekwentieverdeling Kleine Jager

van IJmuiden en de Hondsbossche.

Klasse 0 j 1 2-5 6-10 10 +

Waddengebied 480 1 55 52 2
.

4

Hollandse kust 783 120
.
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