
Waarnemingen:       (tijdvak september-oktober 1971) 
 
duiker spec.  1 ex 10-10 over zee,noordwaarts Passchier 
  8 ex 27-10 over zee,noordwaarts v.Dijk 
fuut  1 ex 10-10 over zee,zuidwaarts Passchier 
 15 ex 27-10 over zee,noordwaarts v.Dijk 
roodhalsfuut  2 ex 27,28 en 29-10 over zee v.Dijk 
Jan van Gent sept:  9 dagen waargenomen,gemidd. 3 ex Moerkerk,Passchier 
                        Baalbergen,v.Dijk 
 oktober: 10 dagen waargenomen met als topper 110 ex 
 op de 10e, 184 ex op de 16e Moerkerk telde 35 ex. in het 
 kielzog van een vissende kotter op 12 oktober 
aalscholver  1 ex 10- 9 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  4 ex  5-10 over zee,noordwaarts Baalbergen 
pijlstaart  2 ex 16-10 over zee v.Dijk 
kuifeend 35 ex 27-10 over zee,noordwaarts v.Dijk 
tafeleend 20 ex 27-10 over zee,noordwaarts v.Dijk 
brilduiker  1 ex 28-10 boven zee v.Dijk 
zwarte zeeëend      130ex 19- 9 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  1 ex 10-10 in zee Passchier 
bergeend  1 ex  4- 9 over zee,noordwaarts Glasbergen 
grauwe gans  3 ex  5-10 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
 14 ex  9-10 over zee Glasbergen 
 18 ex 16-10 over duin,zuidwaarts Passchier 
rotgans 50 ex  5-10 over zee,zuidwaarts Baalbergen 
  3 ex  5-10 over zee,noordwaarts Baalbergen 
brandgans  1 ex 27-10 over zee,noordwaarts v.Dijk 
buizerd  1 ex 16-10 noordduin Passchier 
sperwer sept:  7 ex ,,   ,,         Moerkerk,v.Dijk,Passchier 
 okt : 20 ex ,,   ,,    Glasbergen,Passchier,Cramer 
bruine kiekendief  1 ex  5- 9 zuidduin,vrouwelijk ex Cramer 
visarend  1 ex 15- 9 boven dorp Cramer 
boomvalk  1 ex 1- 9 boven dorp Cramer 
  2 ex  5- 9 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  1 ex9&10-10 over strand,zuidwaarts Baalbergen 
smelleken  1 ex  5-10 zeereep,zuidwaarts Moerkerk 
  1 ex 16-10 Noordduin Moerkerk 
torenvalk  1 ex op 4 data in september,Offem,Noordduin Passchier 
  2 ex 16-10 Noordduin Passchier 
  3 ex 27-10 In één groepje zuidwaarts vliegend, Cramer 
bontbekplevier  6 ex  4- 9 zuidwaarts                   Passchier en 
  3 ex  6- 9 idem                         Glasbergen 
  2 3x  7- 9 idem idem 
zilverplevier  1 ex 24- 9 zeereep,noordoostelijke richting,Moerkerk 
  1 ex 26- 9 strand Passchier 
  1 ex  2-10 zeereep Glasbergen 
goudplevier 16 ex 16-10 Noordduin,zuidwaarts idem 
watersnip 11 ex 16-10 Noordduin,zuidwaarts idem 
kleine jager sept. op 8 dagen waargenomen met op 19 sept. 6 exx 
 okt.  op 10-10 2 exx. 
zwartkopmeeuw van 6 aug. tot half november regelmatig waargenomen 
 op 10-10 is de vogel boven de vijver van Boerenburg 
 waargenomen  
dwergmeeuw  1 ex 1- 9 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  1 ex 19- 9 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
drieteenmeeuw 82 ex 16-10 over branding,zuidwaarts, vele waarnemers 
  8 ex 27-10 idem           idem v.Dijk 
  5 ex 28-10 idem           idem idem 
dwergstern  9 ex  5- 9 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
alk  1 ex 16-10 vlak achter de branding Glasbergen 
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kleine bonte specht  1 ex 21- 9 noordduin Moerkerk 
bonte kraai 80 ex 16-10 noordduin v.Dijk e.a. 
koolmees grote invasie in oktober  
pimpelmees grote invasie in oktober  
zwarte mees idem;b.v. 70 ex op 10-10 over zeeweg,zuidwaarts 
           90 ex op 12-10 over zeeweg,zuidwaarts 
zanglijster       2000 ex  5-10 in een half uur over zeereep v.Dijk 
koperwiek         8000 ex  5-10 in een half uur over zeereep v.Dijk 
tapuit  1 ex 24-10 strand,zuidwaarts Cramer 
paapje  1 ex  4- 9 noordduin Moerkerk 
  1 ex  6- 9 idem Passchier 
  1 ex  9- 9 idem Moerkerk 
vuurgoudhaantje  1 ex 24- 9 dood gevlogen tegen windscherm van 
   hotel de zeeleeuw Moerkerk 
grote gele kwik  1 ex 29-10 zeereep v.Dijk 
klapekster  1 ex vanaf 9 oktober regelmatig gezien in Noordduin 
   en 1 keer in de zuidduinen  
sijs veel waarnemingen vanaf eind sept.  
frater 40 ex 31-10 zuidduin Cramer 
barmsijs 12 ex 16-10 noordduin Glasbergen 
  8 ex 30-10 noordduin Glasbergen 
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