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Appendix: Waarnemingen van minder algemene soorten

in de periode januari t/m mei.

duikers: In totaal 37 exx.; hiervan 26 aan de Hondsbossche

Zeewering en te Schoorl aan Zee, Op 25 cr°rt, de

dag met zo veel zwarte zeeëenden, werden bv,
.

r'
+ 3 + 9 + 0+ 4.+ 0 duikers gezien. Zes maal c tra

roodkeelduiker gèhoteerd, nimmer parelduiker.

"stormvogeltje 1*: Op 2 april bij NW 12B te Noordwijk 1 ex. (W.Baalfcor-

gen). Het ex, hing boven'het strand en word later

richting; dorp gewaaid,

Jan van gent: Te Noordwijk op 7 april en 17 mei een.edult ex.

(J.van Dijk), en op 22 mei eveneens een adulte vogel

(J.van Dijk en W.Baalbergon)« On IS mei eon adult

ex, ,aan de Hondsbosnche Zeewering (L.S.Buurma on

J.BiBuker)•j

noordse j - •
pijlstorravogel; Zöwèl op 2 april alis op 3 april een ex, van de

atlantische vorm to Soheveningen (l?, Varhoogh).

kleine alk; Twee vercciili.1enla2 oxx. op 3 enrilj te Schcveningen
eén'-P::. tussen vrrakhcut- (R.Verhoogh) en te Noord»

wijlt een ex. in een bollenveld (J.van Dijk on

W.Daalbergen).

roodhalsfuut: Te Noordwijk op 1 «n h januari rosp. 1 en 2 exx», en

■ ■ • op 9 maart 1 ox. (J„van Dijk),

alk/zeekoet: 25 wpart 1
M

ex, asa de Hondsbossche Zeewering

(L.S.Êuürna’ën' J.P.ibdcor).

kleine jager: 2 roei 1 ox. ie 1 ooraujjk (J.van Dijk) en 19 cei 1

adulte vo£9l van de liöhte fate aan de Hondrobc'.".

»Zeewering {L«S»Buv.rca en J.B.Buker) ,

Burgemeester: Zhr februari 1 eerste win tor ox. te ïaul'don (A.JV.n

Dijk), 2% maart'1 ’esrste winter ex. ean Koadabocscho

Zeewering (C.J.0»Scherringa, W,Dubbeldam) en cp 15

april een eei-ote winter ex. te Noordwijk ( T
.van Dijk

en L.van Duyn).

zwartkopmeeuw: 7 april 1 subaduJ.t ex, te Schcveningen (J.F.de Mirrnc.e

reuzenstem: 23 april 1 ex. te Noordwijk (J.van Dijk on Vi.de Wilde '


