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1.1 Inleiding

Door de dagelijkse waarnemingen te Scheveningen, vaak ook in de middag en avond,
is een duidelijker beeld ontstaan van de trekbewegingen langs de kust van Zuid-

Holland. Verheugend is ook dat het aantal waamemingsuren in het Waddengebied

niet verder terugliep.
Het najaar van 1977 werd gekenmerkt door het optreden van soorten die doorgaans

slechts in kleine aantallen worden gezien s Vaal Stormvogeltje, Vorkstaartmeeuw,
Grote jager ,

Noordse stormvogel en Grauwe pijlstormvogel. Vooral het weekend van

1 en 2 oktober zal voor velen onvergetelijk blijven,

De opzet van dit verslag verschilt niet veel van die van voorgaande verslagen.

Evenals in-het verslag no 12 zijn de gegevens van de Hollandse kust weer gesplitst

in s Westkapelle tot en met IJmuiden - kop van Noórd-Holiand. Omdat irt de' twèede

helft van 1977 ook in het Waddengebied in vrijwel elke periode is waargenomen,

is bij een groot aantal soorten ook een figuur van de trek in het Waddengebied

opgenomen (zie de toelichting bij de figuren).
Bij de totaalstaten zijn dubbeltellingen van dicht bij elkaar gelegen telposten

zoveel mogelijk vermeden. Natuurlijk zal het herhaalde malen gebeuren dat vogels
die bij Noordwijk werden genoteerd even later ook bij Scheveningen warden gezien,
maar vaak zijn de overeenkomstige uurtotalen zo verschillend, dat het aannemelijk

lijkt dat veel waarnemingen niet op dubbeltellingen betrekking hebben.

Voor het tot stand komen van dit verslag werd veel werk verricht door E.Aartse,
J.C. van Dijk-Boomgaardt, R, de Mooy en M.Platteeuw, Zonder hen zou het vrijwel

onmogelijk geweest zijn dit verslag samen te stellen. Voor op- of aanmerkingen,
alsmede voor aanvullende informatie wende men zich tot de eindredacteur

J. van Dijk

L.Hellenberghof 52 - Noordwijk

Het samenstellen van seizoensverslagen wordt een steeds tijdrovender aangelegen-

heid, aangezien het aantal inge stuurde uurtotaalkaarten nog steeds stijgende is.

Het grotere aantal waarnemingsuren in vergelijking met voorgaande jaren, is

vooral het gevolg van een zeer regelmatige bezetting van de telpost Scheveningen.


