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Het Grote Vogelmeer in 1972

V.'ilde Eend. Dg eerste jongen werden gezien op 7 nei (twee ¥9 net 4 en 14

pullen) o Op 15 juni zag mevr.Antonisse hoe een Stornneeuw een van de vijf

donsjongen van de noeder roofde. Op 22 juni werden nog eens 99 net 3 en 7

pullen gezien. Verder was deze soort vrijwel hot gehele jaar present, hot

noest begin naart en september (oen kleine 70 eks.).

Ruifeend. Een vijftal 99 brachten hun jongen groot in het neer. Op 15 juni

werden de eerste jongen gezien (drie stel; 2, 6 en 12). De broedvogels

en hun kroost blijven tot in augustus, daarna blijven er nog naar weinig

over. In naart zaten er wol eens neer dan honderd, in het voorjaar wat

solitaire <?<?.

Bergeend. In januari al enkele eks., in naart een stuk of twintig en in

het broedseizoen neestal wel 5 of 6 paar. Op 21 nei 3 pullen en op 4 juni

vier 99 net 18 pullen. Vervolgens op 22 juni een zevental piepkleine

jongen. De jonge vogels bleven voor een deel tot in septenber, daarna

word er nog naar zelden een Bergeend gezien.

Daterhoen. Een permanente gast; 's winters enkele, 's zoners ton ninste

een tiental waarvan er zeker een drietal paren tot broeden komt. Oude vo-

gels net pullen werden gezien in de tweede helft van juni en de eerste

helft van juli.

Meerkoet. Als het niet vriest; present. Meestal een vijftien & twintig eks.

Volgens traditie, stammend uit de jaren vijftig, naakten leden van de

vogelwerkgroep de inventaris op van het Grote Vogelmeer in het ”Natio-

nale Park de Kennemer Duinen”. Dit jaar 1972 was de waterstond lager dan

ooit tevoren zodat het enthousiasme der waarnemers enigszins werd getom-

perd door een mindere rijkdom aan vogels.

De broedvogels.
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Jonge vogels in juni en juli. Nooit neer dan vier per paar (de anderen

opgegeten door meeuwen?). Een vijftal broedparen.

Scholekster. Op de kale oevers nestelden een tweetal paren en ook op het

grote eiland huisde een paartje. Op 13 februari waren de eerste drie ver-

tegenwoordigers van deze leuke soort aanwezig naar eind juli waren ze al

weer verdwenen. In de nazoner werd nog zo nu en dan een enkele vogel ge-

zien.

Kievit. Op 8 riaart de eerste eks. aanwezig. Op 20 en 21 mei werden drie

stel oude vogels net pullen gezien. In totaal hebben er vermoedelijk wel

5 paar gebroed. Na juli kwam de Kievit nog naar sporadisch voor.

Zilvermeeuw. Het optreden van de Zilvermeeuw bij het Grote Vogelneer wis-

selt sterk. De tijd van de dag en uitwisseling net het nabijgelegen Spar-

telmeer spelen een rol. Soms zijn er maar enkele eks., andere keren enige

honderden» Geschatte aantal broedparen; 50. In het voorjaar verbleven er

maar weinig aubadulte vogels bij de kolonie.

Stornneeuw. Er broodden ongeveer 20 paar tegen de zuidelijke helling van

het grote eiland. Eind april en in augustus waren er wat troepjes door-

trekkende vogels aan het neer. In de herfst enkele.

Kokmeeuw. Afgaand op de dikke 200 eks. die gedurende het voorjaar aanwe-

zig waren nogen we het aantal broedparen wel op 100 schatten. Ook eenja-

rige niot-broedende vogels waren aanwezig in het broedseizoen. In augus-

tus zijn de meeste Kokmeeuwen verdwenen.

Verder broedden nog de volgende zangvogels binnen de omheining van het

neer.

Kneu. Een paartje in een bosje langs de westelijke oever.

Rietgors. Evenals het vorige jaar weer 1 paartje op de westelijke oever

vlak bij het grote eiland.

Fitis. Twee of drie territoria. De heer A.van den Berg hoorde enkele na-

lëh van een der vogels een wel zeer afwijkende zang.

Sprinkhaanrietzanger. Een territorium waar op voorjaarsavonden er lustig

op los t/ord gezongen, zij het net weinig variatie»

Tortelduifo Regelmatig werd in het voorjaar zang gehoord uit hetzelfde

bosje langs de oever.

Heggenus. Enkele zangposten waar deze bescheiden vogel zijn aandoenlijke

liedje bracht voor een ieder die net eenvoud tevreden is.

Overige-waarnemingen.(bladzijde 10)
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Ge£or_de_ Fuut, Op 26 naart 1 cks.

Kuifduikar. Op 30 april zag do hoor F.Nicssen 1 eks. dat al bijna in zo-

nerkleed was*

I)od_aars_. Op 30 april, 5 augustus on 15 novcnbor 1 eks.

Fuut. Eind februari on naart 1 cks. en in april 1 paartje.

Blauwe_Rei£er> '.ïaarneningen uit alle naanden van het jaar, behalve uit

april, mei en juni.

Flaningo. Van 23 t/n 30 april verbleef er een nogal rood cks. bij het

neer. Vernoedolijk wel een ontsnapte vogel.

\Vinte_rt_aling. Bijna voortdurend in klein aantal aanwezig. In septenbor

enige tientallen eks.? op 24 septenber ruin vijftig.

£onortalin£. Vier eks. op 5 naart, zeven eks. op 30 juli on 1 cks. op

5 augustus.

Krakjeend. Op 16 januari een <?.

Spient. Op 4 juni nogolijk 3 <?<?•

Slobcend. Van eind naart (26ste) regelnatig aanwezig. Eind april veel (?<?•

In augustus talrijker \ zo op do 13de 56 oks.

Taf_eleendji Alleen waarneningen uit februari (35 eks. op de 13de) en naart

(naxinaal 9 oks.).

BjriJLduiker. Op 27 februari on 5 naart een ?.

Casojcoa. Op 2 april zag do heer F. Ni essen 1 cks.

In januari, februari en naart twee oks.

Bui_zero_. In het winterhalfjaar af en toe een eks, boven hot neer.

In februari en naart enkele waarneningen.

BlauTO_Iüokendi_ef_. Tv?ee eks. op 29 oktober on 1 eks. op 15 novcnbor.

Visarend. De heer C.dc G-root zag op 24 septenber een eks. langdurig bo-

ven het neer cirkelen.

TorcnyaJLk. Het gehele jaar af on toe een eks. bij het noer aanwezig.

Sncll_eken. Op 2 april twee eks.

Bontbckjplpvier. Drie eks. op 7 nei.

ïïulp. Regelnatig bij het noer te zien in voorjaar en zoncr.

Grutto. Op 16 april zag de heer Leutscher 1 eks.

_Oeverloper. Twee cks. pp 21 nei en van 11 juli tot begin septenber 1, 2

of 3 vogels.

£warte_Ruit_cr. Een interessante winterwaarnoning door do heren Vebor on

Dijkstra op 16 januari van 1 eks.

Op 7 nei zagen de heren Dijkstra en '7ebcr 1 oks. in zonor-

klccd.
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Kluuto Mevr.Antonisse zag op 19 naart oen cks.

oenpoptvup. t_er_o Een eks» op. 5 september.

Bonte, « Twee eks. op 3 septenber.

Een eks. op 10 decenber.

£roJ£ Kmtelneeiw. Het gehele jaar door af en toe aanwezig. Sons een

tiental eks» op het grote eiland. Het vaakst in naart.

Doortrekkers in naart — april on augustus — sep-

tenber.

Zj/artkopnee_uw. De sanensteller dezes zag op 22 juli een adulte vogel in

zonorkleed tussen een troepje Stornneeuwen.

Visdiefje. Op 18 juli, .5 augustus en 13 augustus telkens 1 eks.

2.itt© Kjakstaart. In naart en april, juli, augustus en.septenber af en

toe enkele eks.

Een eks. op 13 augustus.

jQajpeks_ter. Op 13 februari een eks.

SJ^S.1? Tortel» J.v.Stigt zag op 30 juli 2 eks. bij het neer.

Ju;urgoudbjian. In de naanden septenber tot decenber zaten er wol eens wat

Vuurgoudhaantjes in de bosjes langs het neer.

Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Zanglijster, Koolnees, Pinpelnees, Glans-

kop, Goudhaan, Roodborst, Gragnus, Fitis, Tapuit, Kneu, Groenling, Vink,

Veldleeuwerik, Boonleeuwerik, Fazant, Ekster, Bonte en Zwarte Kraai,

Kauw, Spreeuw, Houtduif, Tortelduif, Graspieper, Boonpieper, Koekoek,

Vlaai33e Gaai, Groene en Grote Bonte Specht, Gier- en Boerenzwaluw wer-

den icgelnatig hij het neer geobserveerd.

Onze dank gaat uit naar do volgende leden die hun waarnemingen inzonden;

De danes A.Antonisse en F.Bloem, de heren H.de Bilt, J.Bijster, E.Dijk-

stra, J.Flink, P.van Galen, C.de Groot, drs.w.Holthuizen, A.Leutscher,

F.Niessen, JeSchnid, A.Schrikker, J.van Stigt, L.keber en de samenstel-

ler van dit overzicht..

Tevens danken wij dc heor dr
0
ir

0
E.C.H.Roderkerk voor zijn medewerking bij

deze inventarisatie»

E.J. van IJzendoorn

Schaepnanlaan 25

Santpoort-zuid.


