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Ook talrijker lijken de JAN VAN GENTEN geworden te zijn. Vergelijkingen  
trekken bij deze soort is vrij moeilijk, omdat de talrijkheid van de soort  
in ons kustwater van jaar tot jaar nogal kan verschillen. Toch zagen Verwey  
en Brouwer slechts enkele malen kleine groepjes, terwijl wij de laatste jaren  
af en toe meer dan 100 exx. per uur zagen passeren. Op de broedplaatsen van  
deze soort is ook een toename geconstateerd. Dit staat in verband met het  
voordeel dat deze vogels hebben van de moderne manier van visvangst. 

Tenslotte is het aardig te vermelden dat ook Verwey en Brouwer reeds een 
PIJLSTORMVOGEL zagen en wel een VALE NOORDSE PIJLSTORMVOGEL (Puffinus puffinus 
mauretanicus). Tegenwoordig raakt iedereen die in september en in oktober  
veel boven zee tuurt, ervan overtuigd, dat pijlstormvogels niet tot die zeld- 
zaamheden behoren, waartoe men ze vroeger rekende. Ook bij Noordwijk worden de  
laatste tijd vrijwel jaarlijks pijlstormvogels waargenomen. 

Vergelijkingen tussen vroeger en nu vallen meestal in het voordeel van  
vroeger uit. Ook bij de trek boven zee is dat in grote lijnen wel het geval.  
In hoeverre zich veranderingen hebben voltrokken, is helaas niet meer te  
achterhalen, daar nauwkeurige tellingen ontbreken. 
Daarom hebben enkele zeetrekwaarnemers de koppen bij elkaar gestoken en  
hebben een plan opgezet om de vele waarnemingen die nu van zeevogels worden  
gedaan onder te brengen in een kaartsysteem, zodat vergelijkingen in de toe- 
komst mogelijk zullen zijn. In het najaar van 1972 werden reeds meer dan  
500 teluren op kaart gezet. Een voorlopig verslag van deze waarnemingen is  
verschenen in "De Pieper". Enkele overdrukken zijn bij ondergetekende nog 
verkrijgbaar. 
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NESTKASTEN NIEUW-LEEUWENHORST 
Door verschillende omstandigheden heb ik dit jaar 
minder tijd dan voorheen beschikbaar voor de voge- 
larij. Graag zou ik de nestkastcontrole aan een ander 
willen overdoen. 
De ± 45 kasten moeten tenminste 3x gecontroleerd 
worden (begin mei, eind mei en half juni). 
Een controle neemt ongeveer 2½  uur in beslag. 
Wie zou zich hiermede willen belasten? 
Nadere inlichtingen bij: 

J. van Dijk 
Joz. de Veerstraat 42 
Telefoon: 01719-7114 

 

 

 

 

 

 




