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Het Grote Vogelmeer

1973

FUUT Werd niet gezien.

ROODHALSFUUT;0p 6 april presenteerde éln eksemplaar van deze toch wel

schaarse gast zich aan de heer A.v.d.Berg.

DODAARSs In september en oktober telkens 1 of 2 eks,

BLAUWE REIGER;In maart en april af en toe éSn reiger. In het voorjaar

absent. Op 12 augustus weer één, daarna geleidelijk wat meer

en begin september in een paar dagen zelfs toenemend tot 17

eks.(op de 9e)• Op 18 sept.nog 14 eks.aanwezig. Nadien afne-

mend en tot het eind van het jaar af en toe 1 of 2 eks.

ZOMERTALING-: Op 18 augustus ziet J.v.Stigt eer; <?, op 26 aug. zowaar 7 eks.,

maar op 30 sept.slaagt H.Schmid er in om er warempel 7 eks.

tegelijk te zien. Dit is in geen jaren gebeurd en bovendien

in een vrij late tijd van het jaar voor deze soort.

KRAKEEND; Deze toch echt wel mooie zwemeend deed het weer aardig dit

jaar. Op 12 aug. 1 dan begin sept.enkele eks,, op 9 okt.

n.b.20 bijelkaar en jawel, Leutscher en Bijster zien op 14 okt.

35 eks.(!) van deze soort, die bepaald niet algemeen was.

SMIENT: Op 13 mei een voorjaarswaarneming van een ?, waarvoor van

Galqn zich garant stelt»

PIJLSTAART: Ook leuk: op 2 sept. 1 eks«waar deze man sterk voor tekende»

TAFELEEND: Op 22 maart 1 <?, op 13 mei 4 eks» Op 15 sept. 3 en op 9 okt»

1 eks.de hele maand nov.,8 of 9 eks»

BRILDUIKER: Eind nov» 3 eks.van deze eendvogel»

ZWAREE ZEEëEND: Op 23 feb. was het v.d.Berg, die deze eend wist te strikken.

CASARCA-EEND:Van 17 t/m 24 feb.verbleef één van deze vogels met uiterst

zeldzame verenkleur in onze vogelplas. Hij werd geobserveerd

■ door mevr.Antonisse en de heer Bijster»

KNOBBELZWAAN;Van feb.tot april werd bijna altijd een paartje gezien. Van

mei' tot aug. geen enkele, van sept.tot deo. af en toe 1 of 2.

BUIZERD; In feb. enkele malen. In het najaar de eerste op 18 sept.,

daarna af en toeboven het meer.

SPERÏÏER; De heer Flink zag op 14 juni 1 eks.bij het meer.

BLAUWE KIEKENDIEF; Van jan. tot 20 maart en.van 14 ókt.tot in deo. een

schaarse, maarregelmatige gast boven het meer.

De niet broedende vogels:
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VISAREND: In sept.verscheen er af en toe 1 "boven het neer,

BOOMVALK: In aug. en sept. zo nu en dan 1 of 2 eks.

TORENVALK: Het hele jaar door even aanwippend.

BONTBEKPLEVIER:Van 2 tot 9 sept.verbleef 1 eks.aan het neer.

STRANDPLEVIERs Op 15 juli zag de heer Flink een zestal van deze soort»

WULP: Tussen 19 naart en 15 sept.waren er weer lieden die deze

vogel te zien kregen; zij het neestal overvliegend.

GRUTTO: op 9 sept.was 1 eks.er even.

OEVERLOPER: In het voorjaar van 14 maart (vroeg) tot 13 mei enkele

keren gezien, meestal 2 eks. Van 15 juli tot 14 okt»weder-

om, nu meestal wat neer (tot 7 eks.aan toe).

TURELUUR: Op 2 en 18 sept.present

ZWARTE RUITER:0p 12 aug. 1 eks. maar niet neer zwart.

GRÖENPOOTKUITER: Op 12 aug. en op 2 sept. een éénling.

BONTE STRANDLOPER: 1 eks.op 29 april,

ook 1 eks. op 5 aug. en niet minder dan 17 eks. op 2

sept., waarvan er enkele tot de 23e sept.hleven.

GOUDPLEVIER: 3 eks. op 23 sept. (Flink).

GROTE MANTELMEEUïï: Het hele jaar door te zien, neestal maar 1 of 2 eks.

naar in april en aug. soms wel 20 tot 40, overwegend adul-

te vogels.

KLEINE MANTELMEEUÏÏt Op 20 maart 2 eks.Op 21 maart noemt Klaas Eigenhuis

één.eks«zelfs "Graellsii". Daarna worden er weer gezien op

30 maart 75 en op 7 april als top 100 eks. Op 23 april nog

maar 4 eks. In het voorjaar regelmatig 1 of 2 eks# In aug.

weer meer, zo op 5 aug. 40 eks., half sept.nog een paar.

ZWARTKOPMEEUWj A.v.d.Berg en uw verslaggever zagen op 30 maart een

adult eks. in zomerkleed met een prachtige lichtbruine

onderzijde, wat mooi kleurde bij de bloedrode snavel,pik-

zwarte kop en grijswitte bovendelen.(vermoedelijk een olie-

waas). Op 7 april zagen we een verloofd paartje;één droeg

een mooie platina-kleurige ring, de ander één van onbestemde

kleur#

KLEINE BURGEMEESTER! Op 5 nei vaar'ganonon. (madetfeling Deroks en v.d.Berg.).

VISDIEFJEi 0p 15 guliL2 oks, op 5 aug» 1 eks.

BOERENZWALUW:In nci, aug. en gept.goen ongewone verschijning.

HUISZWALUWs Op 18 sept. 1 eks.
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ZWARTE SPECHTs J.v.Stigt ziet op 26 aug.(een warme dag) 1 eks,over-

vliegen. Een nieuwe sport voor het meer,.

WITTE KWIKSTAART:Het is niet zeker of deze soort hier dit jaar ge-

< broed heeft, wel waren ze aanwezig van april tot in
* - • rnr ,

sept. en werden er in aug.jonge vogels gezien.

GELE KWIKSTAART: Op 9 sept. 1 eks.

KRUISBEK: In het dennebos naast het meer op 25 jan. 5 eks., op 28

jan, 5 en op 15 maart 9 eks. -

De Broedvogels

WILDE EEND: In jan. al enkele eks.aanwezig, in feb.en maart in sterk

wisselende aantallen, maar nooit meer da*1 25 eks. In

april en mei zijn er 5 paar aanwezig en komen tot broe-

den, naar de eerste donsjongen worden .pas half mei ge-

zien. In juli weer 2 ?? net pullen, 12. In aug.nemen de

aantallen toe en in sept.zijn er altijd wel zo'n 50 & 40

eks.te zien. Daarna weer een daling tot enkele eks. en

in dec. zijn ze verdwenen. '

WINTERTALING Kwam dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, tot broe-

den.Begin juni zagen we pullen. Erg leük. Ze waren overi-

gens al in feb. aanwezig met zo'n 20 eks. In aug. en

sept. plotseling in flinke aantallen, 50 of 70 eks.waren

geen zeldzaamheid.

SLOBEEND: De eerste 3 eks.op 21 maart, In april tot 8 eks.toenemend.

In juni 12 ?$ met jongen. Dus broedvogel» Verder in het

voorjaar af en toe een solitair mannetje. In aug.tolrijk

tot 60 eks. en 100 eks.geen uitzondering. Dan terug-

vallend tot enkele tientallen, maar in nov.toch weer

zo'n 50 stuks.

KÜIFEEND: Enkele in januari, daarna toenemend, eind maart een stuk

of 100 eks. In hetv oorjaar hebben er wel 6 of 7 paar ge-

broed, de meeste pulli werden pas in juli gezien. De rest

van het jaar maar enkele, tot 15 eks. in hov. eri-V'j

keren 30 & 40 eks.

BERGEEND s Het hele jaar door te zien geweest» In het voorjaar en

zomer meestal eeft stuk of 15" (soms meer), in het najaar

maar een handjevol. Tenminste <Sén paar heeft gebroed,

op 15 juli 1 ? met 3 pulli, vermoedelijk wel wat meer»
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WATERHOEN: Jan. en feb,telkens 2 eks. Vari'fitójrt 'tot aug. tegen de 10.
n* � • •

Verscheidene eks.net pulli in nei en juni en juli, waardoor

er ir sept.aantallen als 34, 40 en 55' eks.werden genoteerd.

In okt.verdwijnen wr vele, zodat er in nov. en dec.weer

evenveel zitten als in januari.

MEERKOET: Buiten de broedtijd is er een uitwisseling met het Spartel-

neer. soms zitten er haast geen koeten in het Vogelneer,dan
* . 7

zonaar 20 of 60 eks. Een vijftal paren bracht jongen groot,

de eerste pullen werden gezien op 15 nei, de laatste op

8 aug.

SCHOLEKSTER:Op 4naart de eerste. Geleidelijk.iets neer, maar hooit neer

dan 10 eks. In de lente maren er 3 "broedende vogels vanaf het

pad te zien. In de zomer soms een 15-tal vogels §an wezig.

KIEVIT: De eerste twee zaten op 11 maart bij het neer, 5 paren heb-

ben gebroed en bleven tot in aug. Half sopt,zat er nog naar

1 eks. Op 9 deo.zag de heer Dijkstra nog een late vogel»

KLEINE PLEVIER: In het voorjaar voortdurend 1 paartje aanwezig, naar

nestelde buiten de omheining, te dicht bij het pad, want het

legsel ging verloten.

ZILVERMEEUW: In de nawinter vaak over de 100 eks. meest volwassen eks.

In maart en april soms wel,400. In het voorjaar af en toe

enkele honderden, maar er zullen toch niet veel meer dan

40 paar gebroed hebben, wel zelfs op de zandvlakte in het

midden.Aug. en sept.geven sterk wisselende aantallen, naar

�

verder weinig te zien.

ST0RMMEEUÏÏ:In de winter enkele eks., in april al zo'n 80 stuks. Door-

trekkende groepen in maart en april. Een 50-tal breedparen

lijkt redelijk. In aug. weer doortrekkers, toch meest vol-

wassen vogels. In het najaar soms een 10-tal aanwezig.

KAPMEEUW: Voortdurend aanwezig. Veel in maart en april, tot 600 eks.

aan toe. Broedparen ca.150 paar wellicht. Vanaf aug.afne-

mend. In okt. b.v. 15 40 eks.

RIETGORS: 2 Territoria. Sons een ? gezien, tenminste 1 stel jonge

vogels*

SPRINKHAANRflJETZANGER: Een zangpost, wat zo'n beetje hetzelfde inhoud als

1 territoriun. *
•

*

'

HEGGEMUS: Op zokor drie plotse» liot-dczo boort zijn zang horoiu?
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FITIS: Enkele territoria, in voorjaar en zomer nooit weg.

KNEU; Zeker 3 paar binnen de omheining.

GRASMUS: Slechts enkele keren 1 eks.gezien of horen zjngen.

Losse waarnemingen van vogels van verschillend allooi, die min of meer

bij het Grote Vogelmeer vertoefden, maar niet in de prijzen vielen;

Ekster,Vlaamse Gaai, Zwarte Kraai, Kauw, Spreeuw, Kramsvogel, Grote

Lijster, Koperwiek, Zanglijster, Merel, Roodborst, Tapuit, Roodborst-

tapuit, Nachtegaal, Pimpel-,Kool-,Glanskop- en Staartmees, Goudhaantje,

Vink, Winterkoning, Graspieper, Fazant, Groenling, Tortelduif, Hout-

duif, Koekoek, Grote bcbnte- en Groene Specht, Boom- en Veldleeuwerik.

E.J. van Ijzendoorn

Schaepmanlaan 23, Santpoort-Z.


