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Coldrush 7 december 1969

Bij do Drogekon namen we oen troepje Goudplevieren waar ,
die naarstig,

zuidwaarts trokken» Nadien hebben we zeker wel 100 van dergelijke

troepjes gezien» Niet alleen Goudplevieren trokken ever, naar ook;

Ganzen, Kieviten, Bonte strandlopers, Koperwieken, Spreeuwen enz.

Op het strand, waar we wegens tijdgebrek naar een half uur aanwezig

warén, was de trek zo sterk dat het tellen bijna onnogelijk was.

Tijdens de terugweg door de duinen duurde de trek voort tot ca.14.00 u.;

het begon toen te sneeuwen.

De volgende aantallen noteerden wij:

A.W. duinen

Grauwe gans 14 richting Z.ïï»

Kolgans c" " Z.ïï.

Gilde zwaan 12 " Z.0.

Kievit ca0
82G . . . 11 Z.ïï.

Zilverplevier ca0 4C
"

Goudpïevier ca» 1250
" Z.ïi'.

Steenloper 5
" Z »G*

Gatersnip 5 " Z.G.

Ondanks een koude doordringende oostenwind zijn we naar de duinen ge-

gaan. Was het niet omdat de vorst inviel, dan wel on een vriend uit

Drente de door ons zo veel besproken A.W. duinen te laten zien.

On 9.30 uur arriveerden we bij de Oranjekom. Vandaar liepen we via de

Drogekom, Zwarteveld en 1000 meterweg naar het strand.



14.

Rosse grutto 5 richting Z.ïï.

Bonte Strandloper 45 " Z.ïï.

Veldleeuwerik 25 " Z.ïï.
.*' , r '.

Kransvogel ca. 70 " Z.ïï.

Koperwiek oa.2580 " Z.ïï.

Spreeuw ca.1560 "
Z.ïï.

Strandpaal 69 ter hoogte van Tilanuspad:

Snient 12
.

richtingrZ.O. u
u-

Pijlstaart 5
" 'Z.ïï.

•va-'-'O
. • • „ . .

Grote ZaagBek 6 " Z»V» v : ■■■■■*■

' V ': fc! »>•
..'•'■"*** •

Soholekster 6 " Z »-ïï• en 17 eks»richting Z.0»

Kievit oa. 710 " z.ïï.
,

a -:

G-oudplevier
,

ca* 2540 f Z>ïï» .6".*." •-' T '

Bonte Strandloper ca» 150 " Z.U.

Kransvogel ca» 25 . " Z.U» t-

Koperwiek ca» 2425 " Z.ïï»

Prater ca» 40 " Z ••

Spreeuw ca.1000
" ZiW»

R.M. Dubbelt

F.Zwart

A,J.van Dijk,Zandvoortselaan 172

Heenstede.


