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AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 
 

 SOORT                1e waarn. Plaats      Waarnemer   2e waarn. Plaats       waarnemer 
N roodborsttapuit 18 mrt noordduinen vdLinden 19 mrt noordduinen Dijk/Duyn 
N tjiftjaf 19 mrt Offem Cramer 22 mrt Z.H.L. vDijk 
N bontbekplevier 12 mrt Z-Flevoland vDijk 18 mrt over zee vDijk/Lind 
N zwarte roodstaart 25 mrt Boerenburg vDijk  1 apr zuidduinen Cramer 
L boompieper  8 apr noordduinen Glasbergen 11 apr noordduinen vDijk 
N boerenzwaluw  9 apr zuidduinen Cramer  9 apr Ruigenhoek vdLinden 
V zomertaling 19 mrt Z.H.L. vDuyn 21 mrt Z.H.L. vDijk 
N fitis  4 apr noordduinen vDuyn  6 apr Zanderij vdLinden 
 rietzanger  geen melding ontvangen    
L gekr.roodstaart 22 apr noordduinen vDijk 23 apr noordduinen vDuyn 
L gele kwikstaart  1 mei over zee vLind/Dijk  1 mei Rijnsburg Glasbergen 
N visdief  8 apr over zee vDijk 10 apr strand Cramer 
N grote stern  8 apr strand vDijk  1 mei over zee vdLinden 
N tapuit  1 apr zuidduinen Cramer  3 apr noordduinen vDuyn 
L paapje  7 mei AW-duinen vdLinden 11 mei AW-duinen vDuyn 
N zwartkop  1 apr Z.H.L. vDuyn 15 apr Leeuwenhorst vDijk 
L braamsluiper 22 apr Noordwijk Cramer  6 mei noordduinen vDuyn 
N sprinkh.rietzanger 12 apr noordduinen Aartse 22 apr noordduinen div. 
N nachtegaal 21 apr noordduinen vDijk 22 apr noordduinen vdLinden 
L grasmus  1 mei noordduinen vDijk  3 mei noordduinen Aartse 
L huiszwaluw  1 mei strand/duin vdLin/Duyn  2 mei de Klei Cramer 
L oeverzwaluw  1 mei strand vDuyn  4 mei strand vDijk 
L zwarte stern  1 mei over zee Cramer  2 mei over zee vDijk/Duyn 
N bonte vliegenvanger  1 mei Z.H.L. vDijk  geen 2e waarneming 
N tortelduif  1 mei Z.H.L. vDijk  6 mei noordduinen div. 
N tuinfluiter  1 mei Noordwijk Aartse  3 mei Z.H.L. vDijk 
N gierzwaluw 30 apr Langeveld vdLinden  1 mei Noordwijk Cram/Glasb 
V koekoek 21 apr noordduinen vDijk 22 apr noordduinen Cramer 
N grauwe vliegenv.  1 mei noordduinen vDuyn  geen 2e waarneming  
N grauwe klauwier  1 mei noordduinen vdLinden  6 mei noordduinen Aartse/Cra. 
L wielewaal 13 mei noordduinen Passchier    
L spotvogel 20 mei noordduinen vDuyn    
L bosrietzanger 13 mei noordduinen Passchier 19 mei noordduinen Passchier 
 
N = normale aankomsttijd 
V = vroege  ,, 
L = late  ,, 
 
Wanneer men deze data vergelijkt met die van 1971 is er niet veel verschil waar te 
nemen. Opgemerkt moet worden dat de meeste waarnemers alleen in het weekend kunnen 
kijken, waardoor een tijdsverschil van 6 dagen aantoonbaar is. De indruk wordt gewekt 
dat de meeste vogels in het weekend arriveren. Het is juist andersom; de waarnemers 
arriveren in het weekend. 
Opmerkelijk is dat over het algemeen genomen de aankomstdatum vóór half april voor  
de meeste vogels t.o.v. 1971 iets eerder ligt, daarna komt de aankomstdata praktisch 
overeen met 1971. 
In mei sloeg het weer om. Over het algemeen zijn de late aankomstdata 1972 door  
dit slechte weer nog later dan in 1971. Grasmus, huiszwaluw 13 dagen, gele kwikstaart 
23 dagen. 




