
Waarnemingen van regelmatig aanwezige vogels

1. Fuut; steeds aanwezig; aantal neemt sterk af van een paar

honderd in januari tot enkele exemplaren in april;
(op 3-4-1971: 500 ex.),

2. Aalscholver: vanaf begin maart aanwezig; variërend van enkele tof

60 ex.,
3. Blauwe Reiger: bijna altijd aanwezig, echter geringe aantallen,
4. Wilde Eend: ontbreekt nooiv; vele Honderden in januari/februari,

enige tientallen in maart/april,
5. Slobeend: aanwezig vanaf eind februari in geringe aantallen

(meestal minder dan 10),
6. Kuifeend; bijna altijd aanwezig, echter bij lange na niet de

aantallen, die we gewend waren (en zijn van andere

trajecten); maxima; 26-2; 685 ex.; 14-3-1971: 4300 ex.

28-2-1970: 50.000 ex.,
7. Tafeleend: teleurstellend' weinig aanwezig; 8 maal waargenomen;

maximaal 58 ex. op 26-2; op 7-2-1971: 1025 ex. en op
28-2-1970: 28,-00

ex.,
8. Brilduiker: 6 keer

waargenomen; zeer geringe aantallen; op 21-2-
1971: 5500 ex.

?

j. Ho, Zaagten: meestal aanwezig tot april; variërend in aantal van

enkel r. tientallen tot 214 ex. op 8-1,
10, Nonnetje: regelmatig aanwezig tot half maart; 29-1: 472 ex.;

aanzienlijk meer den in 1971 (toen ontbraken de Nonne-
tjes in januari als gevolg van ijs en harde wind en

waren ook later weinig talrijk; echter op 7-2-1971*
730 ex.),

11, Bergeend: in maart cn april (evenals in 1971) in kleine aantal-
len aanwezig,

12, Br. Kiekendief; 4 Waarnemingen in april tot 4 ex. (in 1971 3 keer 1

ex, in april). " •

IJ* Kiekendief; regelmatig aanwezig, evenals In 1971 (maximaal 5 ex.),
4. x-renvalk: evenals in 1971 altijd, aanwezig; maxarnaal 7 ex, op 19-

3 (in 1971: 14 ex. C> 11-4),
15. Pazanv; altijd aanwezig; maximaal 8Ó ex. op 19-3 (in 1971* 220

ex, op 9-1),
16. Waterhoen: slechts 6 waarnemingen van 1 of 2 ex. (in 1971 ook

weinig, echter 14 ox. op 11-4),
17. Meerkoet;' altijd aanwezig* maximaal 1400 ex. op 5-2 (ih 1971

iq q i -i i x.

2 1 0 ex. op 1-2; £ 1 00 ex, cp 27-2 en 6000 ex. op 7-3),
18. Scnoiekster; regelmatig aanwezig (maximaal 25 ex. op 19-3)

7* regelmatig aanwezig (maximaal 50 ex, op 19-3)!
20. Grutto: eerste waarneming: 10 ex. op 19-3; daarna regelmatig

(1ste waarneming in 1971: 1 ex. op 13-2; vanaf 27-3
regelmatig),

21. Tureluur; vanaf I-- '- -enkele ex. ( in 1971 1ste waarneming; 2 ex.
op 14—3),

22. Kemphaan; eerste waarneming: 5 ex. op 21-4 (in 1971 vanaf 14-3
19 ex.),

2„. Kluut; vanaf 1-4 aanwezig.; maximaal 18 ex, op 29-4 (in 1971
vsnaf 27-3, maximaal 39 ex. op 17-4),

24. Gr. ManteImeeuw:vrijwe1 steeds aanwezig; maximaal 26 ex. op 1-4
cJ* oi1VermeeUW! vrijwel steeds aanwezig; maximaal 27 ex. op 4-3’
26. Stomme euw; regelmatig aanwezig; maximaal 47 ex. op 8-1

’

7. Kokmeeuw; altijd aanwezig; maximaal 400 ex. op 29-1 (talrijken
dan in 1971).

v J

28, Visdiefje: vanaf 21-4 2'keer 2
ex.,
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29. Veldleeuwerik: 5 waarnemingen (35 ex. op 23-1),

30. Graspiepor; 5 waarnemingen, ) (Op 13-1 is de heer J.Bos met een

31. Oeverpieper; 1 waarneming, C "Weasel,: -rupsvoertuigje langs een

'

slijkpad de polder in geweest en nam

in groepjes in totaal ca, 75 Oever-

piepers en ca, 20 Graspiepers waar.)

32. Witte Kwikst.: 5 ex, op 19-3; daarna 4 keer 1 ex.,

33. Merel: vrij regelmatig in de Wilgen langs de dijk (14 ex. op

19-3),
34. Snor: 1 ex, op 21-4 (in 1971 vanaf 17-4 (3 ex.) aanwezig),
35. Koolmees; vrij regelmatig in de Wilgen langs de dijk (op 18-2;

25 ex.),

36. Pimpelmees: idem (20 ex. op 26-2),
37. Baardmees; 4 waarnemingen; gering aantal (in 1971 2 waarnemingen^
38. Rietgors: 2 ex, op 18-2; daarna vanaf 19-3 (12 ex.) steeds aan-

wezig,

39. Spreeuw: altijd aanwezig, echter steeds geringe aantallen (met

uitzondering van 1-4: 1000 ex,),
40. Zwarte Kraai: regelmatig aanwezig totkleine aantallen,
41. Bonte Kraai: altijd aanwezig tot 19-3 (in 1971 tot 17-4); variërend

van enkele tot maximaal 34 (1971: max, 59).
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