
WAARNEMINGEN 
 
parelduiker  1 ex 13-2 dood op strand v.d.Linden 
  1 ex 26-2 dood op strand idem 
roodkeelduiker  3 ex in januari  
  4 ex in februari, waarvan 1 ex dood  
roodhalsfuut  1 ex 17-1 strand v.Dijk 
  1 ex 21-1 dood op strand v.d.Linden 
  1 ex 13-2 asiel (olie) J.Hoek 
  1 ex 26-2 idem   idem idem 
dodaars  1 ex  5-1 asiel idem 
roerdomp  1 ex  7-1 asiel,in maart gelost idem 
krakeend  5 ex 25-3 strand, noordwaarts v.d.Linden 
smient  6 waarnemingen in januari  
  3 waarnemingen in februari  
slobeend  2 ex 15-3 jachthaven Smit 
toppereend  trekwaarnemingen op 2-7-31 januari  
  idem op 1-18-19 februari  
brilduiker  idem op 2-10-17-31 januari  
  idem op 1-16-18 februari  
ijseend  1 ex 21-1 strand v.d.Linden 
grote zeeëend  1 ex 10-1 over zee,noordwaarts Passchier 
  3 ex  6-2 idem,2 ex noord-,1 ex zuidwaarts  

                          v.d.Linden 
zwarte zeeëend  zeer veel waarnemingen in januari  
  2 waarnemingen in februari  
eidereend  4 ex 10-1 over zee,noordwaarts Passchier 
  1 ex  5-2 in zee v.Dijk 
  1 ex  6-2 in zee v.d.Linden 
middelste zaagbek  8 ex in januari, 5 ex in februari  
grote zaagbek  8 ex in januari, 2 ex in februari  
nonnetje  9 ex  2-1 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
 40 ex  3-1 over zee,noordwaarts idem 
bergeend  2 ex  3-1 in zee idem 
  1 ex 23-1 in de zee idem 
casarca  2 ex 11-1 in zee                Smit,Baalbergen 
grauwe gans  7 x in januari  
  2 ex 16-3 zeereep,zuidwaarts v.d.Linden 
kolgans  4 ex in januari, 1 x in februari  
rietgans 87 ex  7-1 boven strand,zuidwaarts v.Dijk 
kleine rietgans  1 ex 10-1 boven zee idem 
 13 ex 13-1  idem 
rotgans  1 ex 11-1 in zee                Smit,Baalbergen 
brandgans 70 ex  7-1 boven zee Cramer 
  3 ex 17-1 idem v.d.Linden 
  1 ex 14-2 idem,zuidwaarts v.Dijk 
knobbelzwaan  6 waarnemingen in januari  
wilde zwaan  1 ex 28-2 dood op strand v.d.Linden 
buizerd 13 waarn. voor januari, 3 voor februari 2 voor maart 
ruigpootbuizerd  1 ex 10-1 noordduin Passchier 
  2 ex 18-2 idem v.Dijk 
sperwer  8 waarnemingen in januari, 4 in februari 
rode wouw  1 ex 18-3 door voltallige familie v.Dijk waargenomen 
     vanuit flat in Boerenburg! 
blauwe kiekendief  3 mannetjes en 2 vrouwtjes op 9-1 in Puik en duin 
                         Baalbergen,Cramer 
  1 ex  10-1 zuidduinen       Baalbergen,Glasbergen 
  1 ex 11-1 boven zee (mannetje) v.Dijk 
  1 ex 18-1 zuidduin  (mannetje) Passchier 
  1 ex  8-2 noordduin (vrouwtje) Glasbergen 
boomvalk  1 ex 31-3 Nora v.d.Linden 
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smelleken  1 ex 24-1 noordduin Glasbergen 
torenvalk  9 waarn. in januari,3 in februari en 1 in maart 
kerkuil  1 ex 16-2 asiel, na een week gelost J.Hoek 
bosuil  vanaf 31-1 regelmatig gehoord   D.Hoek,W.v.Duijn, 

                            Passchier 
ransuil  1 ex 28-2 klein Leeuwenhorst Passchier,Onderwater 
waterral  2 ex 11-1 koepelweg W.Smit 
bontbekplevier  2 ex 12-3 strand v.d.Linden 
steenloper 15 in januari, 5 in februari,1 in maart 
houtsnip  1 ex 28-2 noordduin Glasbergen 
rosse grutto  1 ex 12-2 strand v.d.Linden 
paarse strandloper  1 ex  6-2 strand idem 
kemphaan  1 ex 12-3 jachthaven Smit 
grote jager  1 ex 15-3 strand met olie v.d.Linden 
drieteenmeeuw  1 ex 31-3 geringd ex op strand idem 
alk  5 ex in januari (olie)  
 14 ex in februari (idem)  
zeekoet  1 ex 23-1 strand,zuidwaarts Cramer 
 10 ex dood (olie) in januari,in februari 24 

slachtoffers waarvan een gebrilde vorm 
zwarte specht  1 ex 14-3 noordduin    Kasteel,Cramer,Glasbergen 
kleine bonte specht  1 ex 18-1 ZHL                    Smit,Baalbergen 
strandleeuwerik  3 ex  9-1 Puik en duin Cramer 
  3 ex 10-1 idem Glasbergen 
zwarte roodstaart  1 ex 22-3 noordduin Smit 
vuurgoudhaantje  1 ex  9-1 Noordwijk-binnen Cramer 
oeverpieper  1 ex 10-1 strand                  v.Dijk en echtg. 
appelvink  1 ex 8-11-31 januari ZHL Cramer,Smit,v.d.Linden e.a. 
frater  tot 14 februari in zuidduinen  
grauwe gors  1 ex 10-1 noordduin Glasbergen 
sneeuwgors  van begin jan. tot begin febr. regelmatig in kleine 

 groepjes op het strand 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Het artikel op pagina 6 is van J. van Dijk. 
De volgende litteratuur moet er nog bij vermeld worden: 
Tanis: De vogels van Terschelling 
Bauer, Glutz: Hendbuch der Vögel Mitteleuropas III 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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afz.: J. de Veerstraat 42,  

Noordwijk-binnen. 
 




