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Jan van Gent

In bovenstaand overzicht is de laatste rgel niet steeds de som van de drie daar

bovenstaande regels. Dit wordt veroorzaakt omdat niet in alle gevallen het

totaal aantal waargenomen Jan van Genten is onderverdeeld in de leeftijdscate-

gorieën : eerste winter - overgangskleden - adult. De laatste regel zal dus

hogere aantallen te zien geven. Heel duidelijk is dit bv. bij het totaal van de

in het Waddengebied ter plaatse getelde vogels .

Hollandse kust Waddengebied

TOTAAL
~i Z —* N t.p. -■> W -T 0 t,p.

eerste winter 163 456 28 148 157 2 974

overgang 261 758 70 255 280 -
1622

adult 248 396 62 576
1

—
l

ohTN 4 1589

TOTAAL 825 2392 298 1127 747 682 6069
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Ook in liet begin van oktober worden vooral in Koord-Holland de grootste aantallen

vastgesteld £ 3 okt, -Ebz. 76 ex. Z en Den Kelder ; 140 ex, t.p. Op 9 okt. worden

echter ook bij Katwijk 79 ex, Z in één uur geteld.

In het Waddengebied wordt de Jan van Gent in begin oktober een talrijke verschijning
voor de kust; 4 okt. Vlieland 29 w — 12 okt, Vlieland 175 ex, W, Ook voor de kust

■bij Ameland verblijven in oktober steeds flinke aantallen ; 17 okt, 250 ex. foura-

gerend - 18 okt, 90 ex. 0 en 17 okt. 105 >. bij Schiermonnikoog, Merkwaardig dat in

deze periode langs de Hbz. nauwelijks Jan van Genten aanwezig waren
.

In november nemen zoals gebruikelijk de aantallen snel af, maar de waarneming van

15 ex, op 24 nov. aan de Hbz, moet toch wel genoemd worden. Langs de Hollandse

kust wordt deze soort in december nog op 7 dagen waargenomen en in het waddengebied
nog op de laatste drie dagen van het jaar.

IJurfrequentieverdeling voor de Jan van Gent :

Het grotere totaalaantal dan de afgelopen jaren is voornamelijk te danken aan een

paar bijzonder goede dagen. Weliswaar was de Jan van Gent in een groot aantal uren

aanwezig, maar de waargenomen aantallen blven op de meeste dagen klein. Zo werd

deze soort in juli tijdens 65 teluren genoteerd, maar de uurtotalen kwamen niet

verder dan 5. De maanden augustus en september waren in het waddengebied erg matig

maar langs de Hollandse kust zorgde september voor een paar flinke uitschieters :
10 sept. Hbz. in de middag : 195 + 144 + 83 + 15 + 28. Hiervoer was alleen op 5

sept. aan de Hbz. een flink aantal Genten gezien : 33 ex. in één uur.

klasse 0 1 2 - 5 6-10 11-25 26-50 51-100 100 +

Hollandse kust 696 299 246 48 45 16 4 5

v/addengebied 16? 46 46 25 2? 11 10 4


