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Van tijd tot tijd in 1953

Snccuwgors 31 Jan bij Kornwederzand 2 ex.

(Rocfstra).

Middelste
H pcbr tussen Zaandijk en

Zaagbek Wcstzaan 8 ex. (Sjollema).
22 Febr. in dc oude haven van

Harlingen 4 ex., waarvan 1 wijf-

je; 23 Febr. bij Parrega één wijfje

en één man. (Rocfstra).

Brilduiker 22 Febr. Ijsselmeer onder Korn-

werderzand ± 50
ex., waarvan

met zekerheid 3 woerden; 23 Febr.

op ondergelopen weiland in het

waterschap Henshuizen onder

Tcrhornc 3 ex., waarvan 2 woer-

den. (R)

Gierzwaluw 25 April 2 ex. boven dc Zaan-

streek (Sjolleman), 30 April I ex.

boven de Zaanstreek (Landsman),

5 Mei tientallen boven dc Zaan-

streek (Laan).

Visdiefje 2 April 1 ex. bij Wcstzaan; 6 ex.

boven Koog aan de Zaan (Sjol-

lema).

Kievit 30 Jan. 21 ex. bij Marken-Binnen

22 Febr. 5 ex. bij Koog aan dc

Zaan. (Sjollema); 22 Febr. 14

ex. op weiland tussen Harlingen

en Zurich; 16 ex, bij Harlingen,
koers Z.W.: 30 ex. op geploegd
land bij Harlingen. (Rocfstra).
23 Febr. 18 ex. bij Assendelft

(Sjollema); bij Leeuwarden
op

ondergelopen weiland ± 300 ex.

(Rocfstra).
3 Maart op ondergelopen weiland

bij Leeuwarden ± 3000 ex.

(Rocfstra).

Leeuwerik 1 8 Febr. 1 ex. bij Krommenie.

(Sjollema),

Geelgors 28 Febr. 2 ex. gehoord bij Heems-

kerk (Sjollema).

Zwarte Stern 12 April enkele ex. aan de Zui-

derzeekust bij Monnikendam

(Bcdct).
20 April 10 ex. onder Tacozijl.

(Rocfstra).

Koekoek 24 April gehoord in de Kalvcrpol-
dcr bij Zaandam. (Bakker).
2 Mei gehoord bij Bakkum. (Sjol-

lema).

Tureluur 9 Maart 5 ex. bij waterschap

Henshuizen. (R).
23 Maart enkele ex. bij Wormer-

veer. (Sjollema).

Grutto 20 Maart onder Leeuwarden ±

100 ex. (R).
23 Maart gehoord bij Wcst-

Knollendam (S).

Boerenztvaluw 10 April bij Krommenie 1 ex.

(Sjollema).

Wij stellen ons voor regelmatig gegevens over aan-

komstdata te publiceren. Hoe nuttig en aangenaam

dat is, zult U pas na enkele jaren kunnen overzien.

Het zal U duidelijk zijn, dat wc er veel waarde aan

hechten, indien ook LI Uw gegevens aan ons toe-

stuurt. Soort, plaats, tijd en aantal, spelen hierbij
een grote rol. We verzoeken U echter alleen dié

gegevens in te zenden, waarvan LI volledig zeker

bent.

Is er onder dc lezers misschien een goede vogel-

man,
die zich zou willen belasten met het sorteren

van de verschillende gegevens, zodat de redactie

een beetje ontlast wordt?

Smelleken 29 Jan. bij Oldeboorn;9 Febr. tus-

sen Sneek en Bolsward. (Roef-

stra).

Scholekster 31 Jan. bij Kornwerderzand 6 ex.;

22 Febr. op bouwland tussen Har-

lingen en Zurich 2 ex., op weiland

2 ex.; 23 Febr. op ondergelopen
weiland bij Leeuwarden ± 50 ex.

(Roefstra).

26 Febr. gehoord boven Koog aan

de Zaan (Sjollema).
9 Maart onder Tacozijl ± 100

ex.;

aan de Sondeler Leyen ± 300 ex.

23 Maart copulatie aan dc Son-

deler eyen. (Roefstra).


