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Aalschilvers

Hollandse kust Uaddengebied TOTAAL

zuid noord t.p. west cost t.p.

:: aalscholuer” 2 — — — — — 2

Aalscholuer 47 21 6 39 93 “ 206

Kuifaalscholuer 1 1 9 1 - 12



18

Kuifaalscholver

Bij deze soort ging het ook dit jaar uoornamelijk om t.p,-vogels uan

IBmuiden en Scheueningen naast enkele vondsten, 'Jliegende Kuifaalscholvers

werden genoteerd gp

4 aug, 1 ex. west Vlieland (v. Hilten/Stouthamer)

1 dec. 1 ex. zuid later t.p. Noordwijk (de flooy)

20 dec. 1 ex,(juu.) noord IBmuiden (Reynders)

Ter plaatse zwemmende vogels werden waargenomen te s

IBmuiden j september % 3 (vondst juv.)

november i 23 en 29 (subad.)

december s 26 (1 juv, + 2 subad.)

Scheueningen %

september s 6 (adult)
november : 29 (2 juv.)
december % 5,14 (juv.)

Verder vondsten op 29.nou, subad, te St. Maajjkenszee en 29 dec. subad, te

Noordwijk,

Blauwe Reiger

De- soort werd in het Waddengebied waargenomen uan 27 juli tot 19

september,Totaal vlogen 18 exx. westwaarts en 18 exx, oostwaarts.V oor de

Hollandse kust vlogen 99 exx, naar het zuiden en 45 naar het noorden.

Eén maal werd hier gezien dat .“0n Kleine Oagers eeni’Blauwe Reiger aanuiele

waarbij de reiger even in zee neerstreek.

Grootste uurtotaal 8 sept, i 8 exx, zuid te Noordwijk

Purperreiger

29 juli 2 exx. oost Vlieland

15 aug. 3 exx. zuid St. Maartenszee

27 sep. 1 ex. zuid Scheueningen

Flamingo

7 aug. 3 exx. zuid Vlieland

16 sep. 1 ex, zuid IBmuiden

Ooievaar

18 okt. 1 ex, zuid Hondsbossche

Lepelaar

30 juli 7 exx. west Vlieland

14 sep, 1 ex. noord Noordwijk

1 ex.' zuid IBmuiden

De meeste Aalscholvers worden in juli en augustus waargenomen evenals in

1974. Ook dit jaar werd een oostwaarts gerichte trek waargenomen op de wad-

den,dit maal op Vlieland. Op 4 augustus werd hier een uurtotaal bereikt van

66 exx. naar het oosten. Het is opvallend dat in beide jaren deze oostwaarts

gerichte trek waargenomen werd bij oosten wind. Langs de Hollandse kust

worden de meeste gezien op 8 september met 8 zuid te Schoorl en op 10 novem-

ber met 7 zuid en 1 noord te Westkapelle. In verhouding : komen evenals

andere jaren de meeste exx. van deze post hoewel de aantallen lager blijven

dan bijv. 1972 toen op 18 oktober een uurtotaal van 60 exx. werd bereikt.

(Zie ook appendix met Belgische gegevens).
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Figuur 11 Aalscholver Uurgemiddelden

(Phalacrocorax carbo)

Figuur 12 Kuifaalscholver aantal ex. per periode

(Phalacrocorax aristotelis)

IJseend

(Clangula hyemalis)

Middelste zaagbek
(Mergus serrator)

Rotgans

(Branta bernicla)

Figuur 13 Uurgemiddelden voor enkele Anatidae
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Grote Zeeëend

(Melanitta fusca)

Eidereend

(Somateria mollissima)

Zwarte Zeeëend

(Melanitta nigra)

Figuur 14 Uurgemiddelden per periode voor Zeeëenden


