
IJseendreacties

Zelf nam ik de laatste winters geregeld enkele van deze vogels rond

de polder Zuid Flevoland waar. Het maximum aantal was 11 ex. in febr, |
1966 ter hoogte van fort Pampus.

In de avifauna van Noord Brabant staan één vondst en drie^waarne-_ |
mingen vermeld uit de maanden november, december en januari. Eén van die

vier werd op 20-11-54 aangetroffen bij Dorplein, een plaatsje onder

Budel, bijna aan de Belgische grens.
De avifauna van Nederland (1970) geeft op: Doortrekker en winter-

gast in klein aantal van eind oktober tot in april; vnl. op de Wadden- |
zee en op het IJsselmeer, doch soms ook wel elders langs de kust en op |
de grotere binnenwateren.

Vroegste datem 1 september 1964; laatste datum 18-25 mei 1962
.

Castricum. (Echter volgens Frencken op 27-5 nog aanwezig, zie boven.) |

Vier zomerwaarnemingen: 3-5 juli 1958 A.W. duinen
10 aug. 1958 Schiermonnikoog.

31 juli 1966 Terschelling

: 13 juni 1968 Eemmond.

De garuzenexcursie

Na uitgebreid overleg werd besloten de ganzenexcursie naar Zee-

land te gaan houden. Met drie auto's werd 13 december 1970 aan-|
vaard. Bij het Hellegatsplein zagen wij de enige ganzen van die dag;

+ 700 brandganzen en nog enkele late grauwe.
Hoe we ook zochten op de bekende pleisterplaatsen, tot in Brabant!

toe, geen gans te zien.

De in de zon poserende en smienten maakten dit ge4

mis weer goed. Om U even een indruk van enkele aantallen te geven:

wintertalingen,ongeveer 1500 scholeksters, ongeveer 4000 wulpen eii

totaal in plassen en slootjes 43 dodaarzen.

Een blauwe kiekendief 6 zorgde in de glibberige kleipolder bij

Drimmelen voor een waardige afsluiting van deze bijna gansloze dag.

D.A. Jonkers
Engelsjan 21,
Laren.

9.1.1971 Oostvaardersdiep

1 ste jaars wijfje

(J.vd Geld-K.ten Haken)

Op mijn artikel over de waarnemingen van een ijseend zijn enkele

reacties van leden binnengekomen. Ons lid J. Frencken stuurde nog de

volgende gegevens:

31-10-57 1 ex. vijver Vreelandseweg, nu Kerkelanden.

27-3- 60 2 juv. ex. Knardijk
6- 11-60 1 juv. ex. Knardijk

27-5- 62 1 oduinplas Castricum

12-2- 67 1 ex. (� of juv. ó) Kil van Hurwenen.

De Heer B. van Poelgeest gaf een waarneming van één exemplaar op

13-12-70 in de Eempolder door.
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