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1.1 Inleiding

Evenals in voorgaande verslagen worden van een groot aantal soorten weer totalen

gegeven, We willen er nogmaals opwijzen dat deze totalen slechts een indicatie geven

van de werkelijke aantallen die langs onze kust passeerden. Bij sommige soorten is

het helemaal niet duidelijk of groepen die bij Noordwijk in noordelijke richting

vliegend worden gezien ook aan de Hondsbossche zullen worden geregistreerd. Aan de

andere kant is het natuurlijk wel zo dat veel vogels die eerst bij Scheveningen
worden geteld even later voor een belangrijk deel ook bij Noordwijk zullen worden

genoteerd* Bij het samenstellen van de totalen zijn alleen de aantallen van dicht

bij elkaar gelegen posten zoals -Noordwijk en Schoorl aan Zee-Hondsbossche

zodanig gecombineerd dat voor deze posten alle dubbeltellingen zijn vermeden .

In het volgende verslag zijn alle getalsmatige gegevens bij elkaar gezet. We dachten

dat dit de overzichtelijkheid zou bevorderen en de leesbaarheid zou doen toenemen.

Over de presentatie in decaden in plaats van in zevendaagse perioden wordt op het

ogenblijk nog gediscussieerd, In dit verslag is de indeling in zevendaagse perioden

nog gehandhaafd.

Voor het tot stand komen van dit verslag werd ontzettend veel werk verzet door

R, de Mooy en K.Woutersen, die niet alleen alle gegevens op overzichtslijsten groe-

peerden, maar die ook een groot deel van de berekeningen uitvoerden. Voor op- en/of
aanmerkingen, alsmede voor aanvullende informatie wende men zich tot de eindredacteur

J. van Dijk

L,Hellenberghof 32 - Noordwijk

In de verslagen van de afgelopen jaren werden veel gegevens opgesplitst in “Wadden-

kust” en “Hollandse kust” . Bij de verslaggeving, maar vooral Bij het weergeven van

trekpatronen met behulp van grafiekjes gaf dit nogal eens problemen omdat -uit het

Waddengebied uit sommige perioden zeer weinig gegevens beschikbaar waren.

Bij de presentatie van de gegevens in het nu volgende verslag is van deze indeling

afgestapt. In de eerste plaats is het aantal waarnemingsuren uit het waddengebied

kleiner dan in de voorgaande jaren ; uit veel zevendaagse perioden zijn zelfs in het

geheel geen gegevens beschikbaar. In de tweede plaats is het aantal waamemingsuren

langs de Hollandse kust zodanig gestegen dat een verdeling van de kust in Wadden-

kust met nu 61-½uur en Hollandse kust met 1810 uur niet langer zinvol is. Het leek

ons daarom beter om in dit verslag de verschillen die langs de Hollandse kust zicht-

baar zijn tussen Noord-Holland en Zuid-Holland goed te laten uitkomen. Vergelijking
is goed mogelijk omdat zowel aan de Hondsbossche als bij Scheveningen vrijwel iedere

dag is geteld, terwijl er op beide posten op vele dagen zowel in de ochtend als in

de middag en avond werd waargenomen. Het geringe aantal uren van IJmuiden is bij de

uren van de Zuidhollandse kust geteld, omdat de waarnemingen van Ijmuiden bij veel

soorten meer overeenstemmen met de trekpatronen van Zuid-Holland dan met die van de

Hondsbossche Zeewering.


