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Alken

Kleine Alk 15 aug. 1 ex. zuid lOmuiden

4 okt. 1 ex, west Schier

9 nou. 2 exx. noord Hondsbossche

22 nou. 3 exx, noord
9s

23 nou. 2 exx. noord
,,

Papegaaiduiker 1 sep. 1 ex. t.p, en noordwaarts lOmuiden

8 nou. 1 ex. noord Hondsbossche

9 nou. 1 ex. noord
,,

22 nou. 1 ex. noord
,,

Zwarte Zeekoet 20 aug, ~ 17 sep. 1 ex, le K0 t.p. lOmuiden

5 sep. 1 ex. juu. noord Hondsbossche (R.G. Bijlsma)

29 nou, 1 exi noord wi--kl. Hondsbossche (P. Zwitser)

De eerste alkachtige werd dit jaar op 5 augustus aan de Hondsbossche waar-

genomen. Verder in deze maand op drie plaatsen een Zeekoet t.p. : Scheve-

ningen, IJmuiden en HbZ. In september worden zowel langs de Hollandse kust

als op de Waadeneilanden op 4 dagen alken waargenomen. Daarbij ging het

twee maal om een Alk : 13 sept. HbZ en 28 sept, IJmuiden. In oktober en

begin november worden niet meer alken gezien dan in andere jaren het geval

was. Na de eerste november storm sinds 3 oktober werden er op 22 en 23 no-

vember ongekende aantallen waargenomen. Op 22 november worden te Noordwijk
35 exx. waargenomen in óén uur terwijl aan de Hondsbossche dan al 60 exx.

in een uur geteld worden. Op de 23e werden bij IJmuiden en de Hondsbossche

voor onze begrippen zeer grote aantallen waargenomen : IJmuiden tot 142

en HbZ tot 163 exx. per uur. De trek was noordwaarts gericht met de grootste

aantallen midden overdag. Mogelijk was hier sprake van een correctievlucht

na de storm van de voorafgaande dagen. Omdat in deze periode nauwelijks in

het waddengebied is gekeken ontbreken gegevens uit dit gebied.

A_LKEN Hollandse kust Waddengebied Totaal

zuid noord t.p. west oost t.p.

11 alk/zeekoet" 47 1005 10 3 5 1 1071

Aik 2 22 8 1 - 1 34

Zeekoet 2 18 7 - “ 3 30

Kleine Alk 1 7 - 1 - 9

Papegaaiduiker - 4 - - - 4

Zwarte Zeekoet -- 2 1 - - 2
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