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1.1 Inleiding.

Br NH liet nagenoeg hetzelfde beeld zien

als vorig voorjaar, waarbij telpost Egmond
weer iets hoger scoorde.

In het Waddengebied werd ook dit seizoen

bedroevend weinig geteld, in de laatste

2 maanden van de verslagperiode zelfs

helemaal niet! Het gevolg hiervan is dat

de gegevens uit dit deelgebied nauwelijks
te vergelijken zijn met NH en ZH. Van

een aantal soorten die in relatief hoge
aantallen ter plaatse zijn vastgesteld
langs de Waddenkust zijn deze totalen

apart opgenomen, niet in de totaalstaat,
om te voorkomen dat het totaalbeeld te

sterk vertekend wordt (4.2). In dit kader

kan ook opgemerkt worden dat
geen tellingen

van Breskens ontvangen zijn, wat dus een

'normaler' voorjaarsbeeld oplevert.
Ten slotte wordt aangedrongen op het

maken van beschrijvingen van een aantal

schaarsere soorten, veel waarnemingen
zijn nu ongedocumenteerd, voorzien van

een
* of tewel afgewezen.

Het weer-verhaal in dit verslag is van

de hand van Leo Stegeman, de grafieken

door Maarten Platteeuw verzorgd en

Hp?t typewerk, alsmede de algehele eind-

redactie zijn van de hand van Nick van

der Ham. De voorplaat is, zoals altijd,
van Frits Jan Maas.
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De overige posten in ZH, Bloemendaal uit-

gezonderd, lieten het afweten.

Het herstel in het aantal tel-uren,
dat vorig voorjaar optrad, heeft zich

ook dit voorjaar doorgezet, zodat weer

van een voorjaar als vanouds gesproken
kan worden; voorjaar 1989 is zelfs, na

vj’80 en vj’84, het best ‘bekeken’ voor-

jaar uit de jaren’80. De voornaamste oor-

zaak hiervan is een verrassende opleving
van de telpost Scheveningen; deze post
was de afgelopen jaren wat ingesukkeld,

na jarenlang eenvan de best betelde posten
te zijn geweest en is nu weer terug op

het oude niveau. Doordat Schev zo regelmatig
bemand was, zijn de vergelijkingen tussen

NH en ZH weer wat zinvoller geworden;

het blijft echter spijtig dat de tellers

te Schev de meeste meeuwen ongehinderd
én ongeteld laten passeren, en ook dat

slechts sporadisch aantekeningen over

geslacht of leeftijd gemaakt worden.


