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Duikers

Rocdkeelduikers werden veel eerder gemeld, . Vaak werd nog melding gemaakt van

duidelijk herkenbare delen van het zomerkleed.

Zowel in het Waddengebied als langs de Hollandse kust werden in augustus reeds de M

eerste duikers gezien ; 3 aug. IJmuiden - 6 aug, Vlieland - 8 aug. Vlieland -

10 en 13 aug, Hondsbossche - 21 aug. IJmuiden.

Nog niet eerder werden zoveel augustuswaamemingen gedaan. In september worden nog

maar weinig duikers gezien, maar na 8 oktober verschijnen de duikers steeds regel-

matiger langs onze kust. De presentiepercentages komen verbluffend hoog te liggen

en ook de totalen per uur zijn veel groter dan we tot nu toe gewend waren, enkele

uitschieters in het verleden uitgezonderd. Vergelijk wat dit betreft de uurfrequen-
tietabel van nu met die van voorgaande jarenl
In het Waddengebied worden voor het eerst op 22 en 23 oktober uurtotalen van 10 ex.

of meer gehaald, terwijl dit voor do Hollandse kust op 50 en 31 oktober het geval

is. Dit tijdsverschil was ook in voorgaande jaren aanwijsbaar,
De grootste uurtotalen werden genoteerd op %

15 nov. Texel - 54 Z en 4 N 20 nov. Hbz, 157 Z en 59 N in 7 uur.

16 nov, Vlieland 48 Z en 4 N 24 nov, Hbz, 5 Z en 50 N

11 dec. Texel 50 Z 25 nov, Hbz, 20 Z enll6 N in 5 uur,

27 nov. Hbz, 3 Z en 116 N in 4 uur

11 nov, Noordwijk 48 Z 14 dec. Noordwijk 30 Z

13 nov. Westkapelle 32 Z 26 dec. Hbz, 32 Z en 3 N.

Verdeling van Uurfrequenties

In bovenstaand overzicht zijn alleen die waarnemingen van Parelduikers vermeld,

waarvan enige documentatie voorhanden was. Beoordeling van deze waarnemingen is

een uitermate moeilijke zaak, omdat men bij vogels in winterkleed zelden hèt ken-

merk : zeer donkere ongevlekte bovendelen (bij juv. heel licht geschubd) goed te

zien krijgt. Bij de hier opgenomen Parelduikers werd steeds gesproken van : forse

duiker, vrij korte stevige nek
, geen wit gezicht als bij Roodkeelduiker. Waar-

nemingen waarbij de documenatie alleen bestond uit mededelingen omtrent vleugel-

opslag en snavelvorm zijn terzijde gelegd.
De meeste Parelduikers werden gemeld op 9 en 16 november, toen op Vlieland met de

telescoop 12 ex. werden herkend. De meldingen van Parelduikers lopen van 17 okt.

(Schier) tot eind december, met een concentratie in half november.

■ .] kust Waddengebied

TOTAAL
-4 z N t.p. w —i 0 t.p.

" duiker 11 1357 1224 81 552 56 58 3338

Roodkeelduiker 15 25 19 16 2 17 92

Parelduiker 4 1 2 18 1

...
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klasse 0 1 2-5 6-10 11 - 25 25 +

Waddengebied 206 40 58 17 8 5

Hollandse kust 815 180 158 52 44 24


