
1

1.1. Inleiding

de Immense steltlopertrek op met name 1 mei, ook een

Beer opvallend verschijnsel van voorjaar 1983, is al in

net verslag van de simultaante Hing uitvoerig Ingegaan
(den Ouden t Maas 1983). Helaas zijn andere Interessante

verschijnselen, zoals bv, de goede trek van Zwarte Stern

en Dwergetem bulten schot gebleven.

De figuren met uurgemiddelden, de totaalstaten, het

weeroverzicht en de bespreking van de Grote Zeeöend zijn

door Jan den Ouden vervaardigd, Frits-Jan Maas stelde het

chronologisch overzicht samen en Maarten Platteeuw schreef

de teksten van de Rotgans, de Drleteenmeeuw en de 'alk/

zeekoet', alsmede de Engelse samenvatting.
Voor suggesties voor verbeteringen of fundamentele kri-

tiek aangaande vorm of Inhoud van dit verslag wende men

zich tot 44a. van de samenstellers. Volgende verslagen

kunnen hierdoor aan waarde winnen.

Frits-Jan Maas en Maarten Platteeuw

Texel, augustus 1984.

Dit halfjaarverslag heeft in principe dezelfde opzet

als dat over najaar 1982. Det wil zeggen dat niet alle

soorten meer in de tekst aan de orde komen, maar dat

slechts aan een beperkt aantal soorten een wat uitvoe-

riger bespreking wordt gewijd, waarin ook getracht wordt

op enige achtergronden in te gaan. Bij de keuze van deze

soorten ia gepoogd vooral aan opvallende en van het nor-

male patroon afwijkende verschijnselen aandacht te be-

steden. Omdat hierbij veel van de door de waarnemers ge-

constateerde vogelverplaatsingen onvermeld dreigen te

blijven, worden wel de totaalstaten van alle soorten en

de grafieken met uurgemiddelden van de meeste soorten

gegeven. Daarnaast is in dit verslag voor het aerat ook

een chronologisch overzicht van het halfjaar gemaakt,

waarin per maand de belangrijkste trekbewegingen worden

genoemd. Dit is bovendien aangevuld met de waarnemingen

van zeldzame en schaarse soorten. In dit overricht worden

alleen do op landelijk niveau belangrijke trekdagen ge-

noemd en het beoogt dan ook eerder een karakteristiek van

da eerste helft van 1983 te geven dan een compleet ver-

slag hiervan te zijn.

Dit keer zijn Rotgans, Grote Zeeéend, Drieteenmeeuw en

‘alk/zeekoet’ gekozen voor de uitvoerige besprekingen.


