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Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland

Soort Datum Aantal Plaats Waar-

nemers

Bijzonderheden

roodkeelduiker 18-1-81 1 zuidpier cot, huy

duiker spec. 10-1 1 zuidpier cot, huy naar N.

noordse stormvogel 17-1 1 strand BI.daal cot ,huy dood
,
olie

jan v. gent 18-1 1 juv •strand zuidpier cot, huy dood,olie

fuut 2-1 4 zuidpier cot, huy olie, 1 ex. nr

vogelrampenfonds

aalscholver 6-12 1 noordzeekan. vrie

wintertaling 22-•10,23-11 4o, 80 plasje bij Sp.woude vrie

23-11 + 200 omg.Ruigoord vrie naar ZW

smient 23-11 t/m 11-1 50-130 velsermoerasje cot, huy ,

vrie

pijlstaart 8-11 2<J 1 ? trekpost boulevard naar Z

14-12 5<? 1 ¥ spaarnwouderbos cot ,huy
*

5- 1 2d*? spaarnwouderplas vrie

toppereend 1-11 3<f4? trekpost boulevard naar Z

tafeleend 5-1 30 spaarnwouderplas vrie

brilduiker 1-11 3? trekpost boulevard naar Z

17-1 2 cf ? liede cot, huy

ijseend 11-1 t/m 17-1 1? spaarnwouderbos cot ,huy

zwarte zeeëend 17-1 1 halfweg cot ,huy op oever, olie?

eidereend 7-12, 18-1 102,104 zuidpier cot ,huy

grote zaagbek 1-12 2 f zijkanaal-b vrie

nonnetje 11-1 t/m 17-1 1 C? spaarnwouderbos cot, huy

grauwe gans 14-12 3 ver.bin»polder cot ,huy naar N

kolgans 7-12 11 inlaagpolder cot ,huy naar Z

kl. rietgans 3-11 1 heksloot huy naar NO

rotgans 26-10 26 trekpost boulevard naar Z

3-1 21 zuidpier cot ,huy naar N

kleine zwaan 1-11 9 trekpost boulevard naar W, zee in

15-11 t/m 11-1 2 ver.binnen polder cot, huy

7-12 16 ad.

7 juv.

inlaagpolder cot ,huy naar Z

buizerd 3-11 2 heksloot huy reap.naar Z en 0

7-12 4 inlaagpolder e.o. cot, huy
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Soort Datum Aantal Plaats Waar-

riemers

Bijzonderheden

buizerd (vervolg) 17-12 1 zijkanaal-b vr ie

19-12 1 beeckeetein vrie polder invliegend

sperwer 30-10 1 santpoort-n vrie jagend

1-11 19 trekpost boulevard naar Z

1-12 1 cruquius cot

10-12 1 nabij velsertunnel vrie jagend

blauwe kiekendief 28-12

5-1

1 i

1?

1?

kenn.duinen

inlaagpolder

zijkanaal-b

huy,

vrie

vrie

huy sr

stotend op hout-

duiven

smelleken 14-12 1

1 ?

spaarnwouderbos cot

28-12 kenn.duinen huy, tiuy sr met prooi

torenvalk 10-11 t/m 5-1 5-6 spaarnwouderbos vrie

scholekster 5-1 10 velsermoeras je vrie

kievit 7-12 2125 polders O.v.haarlem cot, huy naar Z,vorsttrek

goudplevier 7-12 357 polders 0 van haarlem cot
, huy naar Z,vorsttrek

1-11 + 120 plasje bij spaarnwoude vrie

steenloper 7-12 81 zuidpier cot huy

14-12 t/m 21-12 11-13 velserbroekpolder cot huy

22-12 t/m 10-1 5-30 heksloot cot huy

bokje 7-12 1 spaarnwouderbos cot huy naar Z

witgatje 23-11,17-1 1 houtrakpolder cot huy

tureluur 23+ 29-11 2-5 ver.binnen polder cot huy

bonte strandloper 22-10,1-11 30,80 plasje bij spaarnwoude vrie

29- 11 t/m 10-1 7-15 heksloot cot huy

14-12 t/m 1 1-1 6-10 velserbroekpolder cot huy

kemphaan 10-1 61 heksloot cot huy ,vrie

rosse franjepoot 18—1 1 zuidpier cot huy

drieteenmeeuw 10-1 22 zuidpier cot huy alle met olie

1 S-i +40-50 zuidpier + haven cot huy vrijwel alle met

olie + 4 dood

alk 3-1 1 zuidpier cot huy olie,naar vogel-

rampenfonds

zeekoet 2,3,4,10,18-1 resp.1,1, 2,1,2 zuidpier strand cot huy olie,allen naar

vogelrampenfonds

3-1,18-1 16,22 zuidpier cot huy dood,olie

18—1 12 zuidpier cot huy aanwezig met

olie
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Deze lijst werd samengesteld uit waarnemingen van:

cot = Fred Cottaar

gal = fam. v. Galen

gro = C. de Groot

huy = Evert v. Huijssteeden

huy SF = E. v. Huijssteeden sr.

koo = A. Kooy

vrie = G.M. de Vries-Deelder

J.P. de Vries

Noteert U even in uw agenda:

V66r 15 maart 1981 uw bijzondere, late, extreme, vroege en grappige

veldwaarnemingen op te sturen aan:

Evert v. Huijssteeden

Rijksstraatweg 333»

2025 DA Haarlem

tel. 023 - 371826

Soort Datum aantal Plaats Waar-

nemers

Eijzonderheden

papagaaiduiker *f-1 1 parnassia gal , gro over zee

boerenzwaüuw 1-11 1 juv trekpost boulevard naar Z

huiszwaluw 26-10 2 trekpost boulevard naar Z

kramsvogel 28-10,20-1 resp 200, 60 zijkanaal-b vrie

sneeuwgors 7-12 k ver.binnen polder cot ,huy naar Z

putter 23-11 6 oude weg,pennings-
veer

vrie met vinken

15-1 + 30 vogelenzang huy sr

sijs 1-12 26 cruquius cot

18-12 t 75 noordersportpark ,

haarlem

huy

frater Co 1 18 zuidpier cot, huy

barmsijs 8-12 5 kenn.duinen koe

goudvink 8-12 2<f 1 ? kenn.duinen koo


