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Appendix I. Waarnemingen van de Belgische Kust.

Dagen waarop tijdens meerdere uren werd waargenomen%

september 1,6,7,13,14 en 20 (met 1 uur 11,16,17.27 )
oktober 5 en 19 (met 1 uur 1*2,4 en 16 )

november 8 en 9 (met 1 uur 12,13 en 18 )
Verder was er 1 uur op 30 augustus.

De waarnemingen werden gedaan vanaf de nieuwe zeemuur bij Zeebrugge en

vanaf de dijk te Heist.Ook werd waargenomen in het grensgebied bij het

Zwin (Cadzand),

Duikers werden alleen in november gezien s"duiker ,: 15 zuid 12 noord.

Parelduiker 1 noord en Roodkeelduiker 1 zuid.

Futen werden alleen op 8 nov. gezien maar wel in behoorlijk aantal %

9 zuiden 36 noord. Niet gedetermineerde pijlstormvogels werden gezien op

4 oktober 12 exx, zuid (één groep) en op 5 okt 3 exx. zuid.

N gords Pijlst o rmv o ge1 s 13 en 14 sept. 1 ex. zuid

4 okt 1 ex. zuid en 5 okt, 7 a 8 exx, zuid (groep)

Grauwe Pijlstormvogel t 28 sept. 1 zuid en 5 okt. 1 ex. zuid.

Op 8 nov. werden 2 niet gedetermineerde stgrmvogeitjes gezien,terwijl op

die dag ook een Noordse Stormvogel naar het zuiden vliegend werd opgemerkt.

Pan van Genten werden erg weinig gezien 3 slechts in 7 uren met in totaal

5 zuid en 4 noord. Ook jagers werden langs de Belgische Kust niet veel

gezien. Des te meer valt op dat de Grajte_ Dac^er nog het meest wordt geziens

6 sept. 1 zuid,7 sept. 1 noord en 1 zuid, 13 sept, 2 zuid en 5 okt, 1 zuid

De Middelste Jager wordt éénmaal gezien i 5 okt 1 zuid. Ook de Kleine

Dager is schaars vertegenwoordigd % 17 sept 1 zuid. Verder op 5 oktober

nog 6 ongedetermineerde jagers.

Een soort die bij Zeebrugge meestal erg talrijk is,is de Dwerqmeeuw.

In september wordt de soort in vrijwel .alle uren gezien. Merkwaardig dat

op het moment dat langs de Hollandse kust de aantallen flink toenemen,het

met de Belgische waarnemingen is afgelopen ; laatste waarneming 16 okt.

Goede trek van deze sport op 5 sept, met 139 exx. zuid in twee uur,op

13 sept. met 604 exx. zuid in drie uur en 26 sept. met 314 zuid in vijf

uur,tenslotte 5 okt. met 213 exx. zuid in elf uur. In totaal werden 1352

exx, zuid en 59 exx, noord waargenomen.

Drietoon meeuwen werden vooral in sept, in klein aantal gezien. Dagen met

op meerdere uren Drieteenmeeuwen s sept 6,7,13,14 en 28| 5 oktober,

In totaal werden 133 exx. zuid (37 ad.) en 12 exx. noord (alle juv) gezien

In nov, slechts 1 waarneming op de 18e 3 1 zuid. Maximale presentiè op

5 okt, te Zeebrugge met op alle uren deze soort. (62 exx.)

Op 13 sept. en 5 okt, werd een le KD Grote Burgemeester gezien

Sterns werden niet in flinke aantallen waargenomen,des te opmerke-

lijker gezien de hoge presentie aan de Hollandse kust tot half oktober.

Zo is er slecht 1 dag met redelijke trek s 28 sept. met hoogste uurtota-

len 77 en 144 noordse dieven zuid. Op 5 okt, werd te Zeebrugge een

Lachstern gezien (ad).

Ook alkachtigen waren schaars % 27 sept. 1 ALK en 19 okt, 1 Kleine

Alk zuidwaarts.

Op 7 dagen werden AalschoIvers waargenoemn daarbij op 28 sept 53 zuid.

Wi1de E end en en Wintertalingen werden opvallend vaak gezien vooral als

bij Heist geteld werd. De nabijheid van het Zwin zal hier wel niet vreemd

aan zijn. Ook bij andere zwemeenden kan dit mogelijk meespelen zoals op

9 nov. 70 Slobeenden zuid en B nov, 55 PiJlstaarten zuid evenals 250

Smienten, Brilduikers voornamelijk op 8 en 9 nov, 43 zuid en 97noord.

Ook ditmaal zijn we zo gelukkig waarnemingen van de Belgische Kust ontvan-

gen te hebben. Omdat op meerdere dagen gedurende vele uren is waargenomen

is een vergelijking met de gegevens van de Hollandse Kust vaak heel goed

mogelijk. Hierna een kort overzicht van deze waarnemingen die genoeg mo-

gelijkheden bieden om zelf bepaalde zaken met elkaar te vergelijken.

Waarnemerss: H. Rappé, Patrick en Peter Lust, D. Vantorre en leden van de

B.J.N. afdeling Heist.



Middelste Z a_a g_b ek k en werden in oktober maar 1 maal gezien en in nov/„ nog

4 keer
5
steods in kleine aantallen'. ( max, 10 per uur)

Op 19 oktober wordt een, Dseand ujgargenomen zuid.

Evenals voor de Hollandse kust is' de Eibereend vootadl'in nou. talrijk. Op

9 nou, werden de meeste geteld ; 70 exx, zuid en 28 exx, noord,

De Zwartjï Zeeëend wordt lang niet elk teluur opgeme.rkt. Dagen met behoor-

lijke aantallen zijn ; 28 sept, 76 exx., 5 ókt, 154 exx,
s

19 okt, 115 exx,,

8 nou, 305 exx., en 9 nou, met 125 exx. Vrijwel alle exx, vlogen in Zlü rich-

ting ,

De Gerote Zeeëend werd gezien op 7,14 en 28 sept; op 5 en 19 okt en op 8

nou, In totaal 49 zuid en 13 noord.

Bergeenden waren schaars, grootste aantal 18 exx, op 14 sept, terwijl op

9 nou, 5 Rotganzen zuid waargenomen.

N.B. oueral waar in bovenstaand overzicht voor de trekrichtingen zuid en

noord is vermeld,dient te worden gelezen zuidwest en noordoost.


