
Nationale Park ”De Kennemerduinen”
Het Grote Vogelmeer

BROEDVOGEL:

FUUT : 19 feb. eerste waarneming van 1 ex. Daarna oplopend tot 3 exx.

op 16 mrt. De daarop volgende maanden.steeds 1 of 2 exx. waar-

genomen. Op 26 apr. broedend aangetroffen en op 11 juli 1 ad.

met 1 juv. gezien. Laatste waarneming 18 okt. van 1 juv.

GEOORDE FUUT : voorjaarswaarnemingen op 30 apr., 8 en 28 mei van 1 ex. In de

zomer op 12 en 29 juli 1 juv-. waargenomen en 3 waarnemingen in

aug.

DOPAARS : 13 mrt eerste voorjaarswaarneming van 1 ex. In apr. verschillen-

de waarnemingen tot maximaal 6 exx. op 28 apr. In mei en juni

steeds enkele dodaars aanwezig. In juli waarnemingen van ad. en

juv. met op 22 juli als hoogste aantal : 8 ad. met 22/23 juv.

In het najaar in wisselend aantal, op 8 okt. nog 9 exx., daarna

op 19 en 26 nov, 1 ex,

WILDE EF.TTO : 0n 21 jan. kO exx. In mrt en apr. in wisselend aantal. Op 25

apr. t; c x o v.
.*O.S.J r">in

ö
ad. met pulli, in aantal oplopend,

met als max.14 ad, 26 pulli en ? juv. op l8 juni. Op 11 juli

nog 5 ad. met 6 juv. en 3 pulli. Tot het eind van het jaar steeds

in wisselend aantal aanwezig, met als hoogste aantal op 8 okt.

85 exx.

SLOBEEND : Op 7 mrt 3 exx. aanwezig. Op 12 apr. 20 exx. en in de tweede

helft van apr. 5 a 6 paar waargenomen. In mei alleen waarnemin-

gen van <?c? ( 6 tot 8 ). Slechts één waarneming binnengekomen op

18 juni van 1 q + 1 pul. In de zomermaanden loopt het aantal op

tot 200 exx. op 17 sep. In de herfst en in de winter in sterk

wisselende aantallen o.a. 21 okt. 130 exx., 26 okt. 2 exx., 18

nov. 50 exx. en 30 dec. 12 exx.

KUIFEEND : Op 21 jan. 35 exx. waargenomen.
In febr. en mrt enkele tiental-

len aanwezig, dit geldt ook voor de maanden april en mei. Eer-

ste waarneming van 6 pulli op 3 juni en op l8 juni 1 paar met

9 pulli, 10 gg met 71 pulJLi en 42 exx. zonder jongen, in totaal

134 exx.' Op 11 ,-]uxi een "vrijwel gelijke waarneming. Daarna in

minder aantal van o.a. 76 exx. op 5 aug. naar 14 exx. op 24

sep. Er kwam één okt.-waarneming binnen van 8 okt. nl. 11 exx.

Ook nov. en dec. waarnemingen minimum op 26 nov. 7 exx. en maxi-

maal 28 exx. op 19 nov.

BERGEEND (?) : In jan. twee waarnemingen op de l8e en 29e van 6 exx. In feb.

en mrt twee waarnemingen van 2 exx. In apr. oplopend van 3 exx.

tot 17 exx. op 28 apr, In mei eveneens eerst 2 exx, later op 9

en 21 mei 12 paar ( Zk exx. ). In juni twee waarnemingen van

resp. k en 7 exx. In juli géén waarnemingen binnengekomen. In

aug. en sept. op k data 3 juv» en Zk sep. 6 juv. In sep. verder

slechts één waarneming van 2 ad. met 3 juv. op de 17e. Twee

waarnemingen in oktober van resp. 2 en 4 juv. op de 7e en 8e.

Laatste waarneming op l8 nov. van 2 exx.

Ook in 1967 zijn er door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem geregel-

de vogelwaarnemingen verricht over het voorkomen van vogels in en rond het Grote

Vogelmeer. Aan de hand van deze waarnemingen kunnen wij het volgende verslag uit-

brengen. De waarnemingsperiode loopt van 13 januari 1967 tot 1 januari 1968.-



WATERHOEN : Eerste waarneming op 21 jan. van 1 ex., in maart en april op-

lopend van 1 ex. tot 12 exx. op lA- apr. Daarna dalend tot 8

exx. op 2b apr. In mei in klein aantal aanwezig. Op 18 juni

7 ad. + b pulli en 2 juv. In juli slechts één waarneming ont-

vangen van 2 exx. op 11 juli. Verder op 20 aug. o.a. 10 exx.

en 2 pulli. In sept. en okt. 9 a 11 exx.

MEERKOET : Een jan.-waarneming van 25 exx. In mrt resp. apr. max. 29/30

exx. Op de 28e april een exemplaar broedend aangetroffen. In

mei van 9 tot 15 exx. Op 18 juni b paar + 5 juv. Daarna ondui-

delijk beeld omtrent juist aantal pulli. Van aug. t/m dec.

steeds op het meer aanwezig tussen de 10 (30 dec.) en bQ (20/

27 aug.) exx.

KIEVIT : In mrt 1/2 exx. Op 9 apr. één paartje, loopt op tot 3 a 4 paar

eind april tot in mei. Op 9apr. ook waarneming ontvangen van

een nest. Op 18 juni 2 paar waargenomen met 1 pul, resp, 1 juv.

Op 23 juli kievitentrek van 69 exx. in b groepen naar het Zuid-

Westen. In aug. en sept. tot 8 okt. regelmatig enkele exx. aan

het meer en overvliegend waargenomen.

ZILVERMEEUW : Op 5 mrt 96 ad. en + 20 juv. Op ik mrt 136 ad. en 75 juv. In

apr. 8 waarnemingen met als hoogste aantal l8 apr. 88 exx. Op

5 mei 60 ad. en 20 juv. Op l8 juni 13 ad. met 6 pulli Sn 23

juni + 10 paar met jongen. Van juli t/m nov. regelmatig waar-

genomen ad. en juv. exx. Hoogste aantal op 5 aug. 82 exx.

STORMMEEUW : Op l*f mrt 5 ad. Daarna in apr. 8 waarnemingen met als hoogste

aantal 88 exx. op 12 apr. Op 13 mei 12 broedende paren en 30

juv. Op 28 mei 60 exx. 18 Juni 18 broedparen + o pulli en 70

exx. (ad. en juv.) hoestend. Van juli t/m nov. steeds waarge-

nomen in wisselend aantal (2-60 exx. ).

KOKMEEUW : In mrt 3 waarnemingen met als hoogste aantal 174 exx. op 7 mrt.

In apr. 8 waarnemingen ,
hoogste aantal op 12 apr. 672 exx. Op

20 mei broedens waargenomen. Op l8 juni 275 exx. en 76 exx. op

't nest en 35 pulli, totaal 406 exx. Op 11 juli o.a. 10 pulli

en 95 vliegvlugge jongen. Van aug. t/m nov. regelmatig waarge-

nomen ( 9 - 200 exx. ). Er zijn echter geen okt.-waarnemingen

ontvangen.

WITTE

KWIKSTAART : 9/14/15 apr. - 1 ex. 3 jun. - 1 ex.

18 apr. - 3 exx. l8 jun. - 1 ad. +1 juv.

26 apr. - 2 exx.

28 apr. - 1 ex.

In juli 4 waarnemingen (2-7 exx. ). In aug. 3 waarnemingen

(3-4 exx. ). In sept. 4 trekwaarnemingen van 1 tot 13 exx.

ook voedselzoekend op de oevers van het meer. Laatste waarne-

ming op 8 okt. van 1 juv.

RIETGORS : 9 apr. - 1 ex. 7 mei. - 1 paartje.

12 apr.
- 1 c? zingend. 8 mei. - 1 3.

16 apr. - 1 c? zingend. 9 mei. - 1 c? zingend.

28 apr. -
2 <?<?. 30 juli - 1 juv.

17/23 sep. - 1 ex.

Ofschoon de GEOORDE FUUT, de BERGEEND en de WITTE KWIKSTAART in de rubriek

Broedvogel zijn opgenomen dient ten aanzien van deze soorten een grote reserve

in acht te worden genomen, aangezien er geen definitieve meldingen zijn binnen-

gekomen.



Regelmatige broedvogels in de directe omgeving van het meer

HOUTDUIF

TORTELDUIF

GROTE BONTE SPECHT

WINTERKONING

GROTE LIJSTER

MEREL

GRASMUS

HEGGEMUS

BOOMLEEUWERIK

KAUW

EKSTER

VLAAMSE GAAI

KOOLMEES

PIMPELMEES

ROODBORST

FITIS

KNEU

VINK

GASTEN en DOORTREKKERS:

AALSCHOLVER : Eén waarneming van 1 ex. op 23 sept.

BLAUWE REIGER : Verschillende zomer- en najaarswaarnemingen met als hoogste

aantal 6 exx< op 23 juli rondcirkelend boven het meer.

PURPERREIGER : Waargenomen op 16, 23, 24 sept. en 7 okt. van 1 ex. Voor zover

bekend een eerste waarneming voor het meer.

LEPELAAR : Op 21 mei 3 exx. overvliegend en 1 ex. voedselzoekend. Op 18

juni 2 exx. overvliegend.

WINTERTALING : Op 2 apr. eerste paar in het meer, dit aantal loopt op tot 6

exx. Wisselt in mei, juni en juli sterk van 1 tot 8 exx. In

aug. op de 2oe en 29e : 20 resp. 30 exx. Blijft tot het eind

van het jaar op het meer aanwezig in zeer sterk wisselende aan-

tallen. Hoogste aantal 200 exx. op 18 nov.

ZOMFRTALING : Op 9, 12 en
24

apr. 1 paar aanwezig. In mei niet gezien. Laatste

waarneming 3 juni 1 S.

KRAKEEND : Waargenomen op 24, 25 en 30 sep. 1 paar.

SMIENT : In november op de 26e 2 exx. waargenomen. Op 30 dec. 12 exx.

TAFELEEND : Eerste waarneming op 21 jan. van 20 exx. In feb. en maart mini-

maal 8 exx. (14 mrt) en maximaal 15 exx. (19 feb.) Op 20 april

een 9 gezien. Geen mei of juni-waarnemingen, eerst op 12 juli

weer 2 SS aanwezig. Ook in aug. geen waarnemingen. In sep. weer

verschillende waarnemingen, hoogste aantal 78 exx. op 23 sept.

Ook in okt., nov. en dec. waarnemingen met als hoogste aantal

37 exx. op 18 nov.

BRILDUIKER : Eén waarneming van 1 9 op 21 jan.

GRAUWE GANS : Waargenomen 16 en 25 mrt, 2, 9 en 12 apr. 1 ex. op het grote

eiland (tam exemplaar ?).

KNOBBELZWAAN : Apr.-nei -— september, oktober en december-waarnemingen van 1

tot 3 exx.

BUIZERD : Op 13 jan. 1 ex. en op l8 nov. 1 ex. ten Oosten van het meer.

BRUINE KIEKEN-

DIEF : Op 20 en 26 aug. boven het meer 1 9 gezien. Op 9 sep. topdag

eerst 1 ex., later 3 exx. bijeen laagvliegend over het riet nl.

2 99 en 1 juv. Een ex. streek neer tussen het riet. Op 16 sept.

nog één ex. hoog overvliegend.



VISAREND : Eén waarneming op 16 sept. 1 ex. overvliegend van West naar Oost

aan de Noordkant van het meer, terugdraaiend verdwenen in Noor-

delijke richting.

BOOMVALK : Waargenomen op 16 en 17 sept. boven het meer.

TORENVALK : Drie waarnemingen in resp apr., juli en aug. van één ex. Ook in

de daarop volgende maanden tot dec. steeds één ex. aanwezig. Bo-

vendien op lé, 23 en 24 sept. nog 1 of 2 exx. op doortrek.

SPERWER : Op l8 nov. één ex. overvliegend.

FAZANT : Regelmatig gehele jaar waargenomen.

WATERRAL : Op 27 aug. 2 exx. waargenomen en op 17 en 24 sept. gehoord. La-

ter op 26 nov. weer 1 ex. gezien.

PORSELEINHOEN : Op 17 september één ex. waargenomen.

SCHOLEKSTER : Op 19 feb. 2 exx. In mrt meerdere waarnemingen o.a. op 5 mrt

4 exx., in apr. maximaal 6 exx. In de maanden mei, juni, juli

en aug, enige waarnemingen van enkele exx. Géén meldingen van

jonge scholeksters ontvangen.

ZILVERPT.F.VTER : 15 oktober één ex.

BONTBEKPLEVIER: 26 en 27 augustus één ex.

KT.F.INE PLEVIER: 28 april een paartje.

WATERSNIP : 29 aug. 4 exx. Op 9, 17, 25 sept. en 7 okt. 1 ex. Op 21 okt.

zelfs 18 exx. op zuidelijke oever.

WULP : 12 apr. 2 exx. en 18 apr. 3 exx. overvliegend. Op 30 juli en 29

augustus 1 ex. overvliegend.

REGENWULP : 30 juli 4 exx. overvliegend.

GRUTTO : 23 juni 2 exx. overvliegend, 11 juli 1 ex. overvliegend en op

29 juli 1 ex. voedselzoekend.

ROSSE GRUTTO : 30 juli 1 ex. overvliegend.

WITGATJE : 28 mei 1 ex. Op 11 en 23 juli eveneens 1 ex. 6 aug. 1 ex. en 20

aug. 3 exx. Laatste waarneming 16 sept. 1 ex.

OEVERLOPER : Op 21 mei 4 exx.
,

en 28 mei 1 ex. In juli de 23e en 30e 3 exx.

Ook op 20 aug. 3 exx. en 27 aug. 5 exx. Daarna nog op 6 en 16

sept. 1 ex.

TURELUUR : 23 en 26 apr. 1 ex. Op 8 mei 1 ex. overvliegend. Op 11 mei 3 exx.

Dan op 28 mei weer 1 ex. overvliegend. Op l8 juni 2 exx. In juli

op de 23e 8 exx. Op 20, 21 en 26 aug. 1 ex. en 27 aug. 2 exx.

ZWARTE RUITER : 9 en 24 apr. 1 ex. Op 21 en 2? aug.
2 exx. en op 26 en 29 aug.

1 exemplaar.

GROENPOOT-

RUITER : Op 23 mei 1 ex. Ook op 22 en 23 juli 1 ex. 20 aug. 2 exx. en op

21 en 27 aug. 1 ex. Daarna op 29 aug. weer 2 exx. Op 23 sept.

1 ex. en op 19 nov. 4 exxJ

BONTE

STRANDLOPER : Op 30 juli 15 exx., dan op 6 sept. 8 exx. en op 16 en 17 sept.

1 exemplaar.

KEMPHAAN : Op 11 juli 3 exx. en 23 juli 1 ex.

KLUUT : Op 23 juli 9 (•') exx. cirkelend boven het meer, doorvliegend

richting Noord.

GROTE : Op 5 en 7 mrt 2 exx. Op l4 mrt 8 exx. De 24e apr. max. 15 exx.

MANTËLMEEUW waargenomen, daarna op 13 mei nog één ex. Dan pas weer pp 23

aug. 3 exx. Komt daarna regelmatig voor, max. aantal 125 exx,

op 7 oktober.



KLEINE

MANTELMEEUW : Eerste waarneming op 16 mrt van lex. De gehele maand apr. waarge-

nomen met als hoogste aantal 20 exx. op 25 apr. Daarna eerst weer

op 12 juli 3 exx. In aug., okt. en nov. enkele exx. waargenomen

( k tot 8 exx.).

ZWARTKOPMEEUW: 2 apr. - 1 ex. géén mei-waarneming.

5 apr. - 2 exx.

lg ± _ 2 & baltsend.
9 apr. - 2 exx.

. . , . ,
.

ll
apr. - 2 exx.

23 Junl " 1 3 1 »

15 apr. - 1 ex. 5 juli - 1 ex.

11 juli - 2 exx.

12 juli - 2 exx.

DWERGMEEUW : 15 april 1 ex.

VISDIEFJE : 22 juli 2 exx. overvliegend. 30 juli 7 exx. overvliegend.

GIERZWALUW : 8 mei - 2 exx. géén juni-opgaven ontvangen.

21 mei - 12 exx.

n _ 2Q exx
28 mei - 2 exx.

J0 jull . 1? exx-

20 aug. - 10 exx.

27 aug. - 2 exx.

17 sep. - 1 ex.

GROENE SPECHT: 13 aug. 1 ex. overvliegend.

BOERENZWALUW : 21 mei - 2 exx. 26 aug. -
k exx.

28 mei - 2 exx.
sep t< trekwaarnemingen -

28 exx)

HUISZWALUW : 21 mei 2 exx., 18 juni 2 exx. en 2h sept. 3 exx.

OEVERZWALUW : 7 mei - 2 exx. 23 juli - 2 exx.

21 mei -
k exx. 29 juli - exx.

28 mei - 3 exx. 30 juli - 3-5 exx.

25 juni - 1 ex. 26 aug. - 2 exx.

30 aug. - 1 ex.

R00DB0RST-
6

TAPUIT : 30 juli 2 juv., 23 sept. 1 ex., 25 sept. k exx.

PAAPJE : 16 en 17 sept. 1 ex.

GEKRAAGDE

ROODSTAART : 22 juli 1 ex., 25 sept. 1 ex.

BRAAMSLUIPER : 8 mei 1 6 zingend op Noordelijke oever.

GRAUWE

VLIEGENVANGER: 3 juni 1 exemplaar.

BONTE

VLIEGENVANGER: 7 mei 1 9 ,
2k sept. 3 exx.

VUUR-

GOUDHAANTJE : 28 mei 1 8 zingend in dennenbos ten Westen van het meer.

KRUISBEK : 9 feb. c? zingend + 1 o. 2 apr. 1 paar, 6 aug. 6 exx.

RINGMUS : 29 juli 1 ex., 9 sept. 10 exx. en 17 sept. 3 exx.

Verder regelmatig waargenomen rond het meer of op doortrek : ZWARTE KRAAI, BONTE

KRAAI, SPREEUW, KRAMSVOGEL, KOPERWIEK, GRASPIEPER, GOUDHAANTJE, KEEP en SIJS.

Voor de Vogelwerkgroep Haarlem

L. Gieske

A.J. Samson



Van het "Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V." ontvingen wij
de volgende oproep tot medewerking aan de landelijke broedvogelinventa-
risatie van bepaalde vogelsoorten:

Oproep tot medewerking aan vogelinventarisaties in 1969

Het broedvogelonderzoek gaat zijn vierde jaar in. Van verschillende

soorten is het onderzoek afgesloten. Deze vogels komen dus niet meer op

de lijst voor. In komende jaren zijn over deze soorten afsluitende publi-
caties te verwachten.

Het aantal medewerkers liep in 1968 tegen de duizend. We hopen dat vele

personen hun hulp zullen blijven geven. Nieuwe medewerkers wordt verzocht

verdere inlichtingen te vragen aan de bewerker van een soort.

Het voornaamste doel van het onderzoek is te komen tot een min of meer

betrouwbare telling of schatting van het aantal broedparen in ons land

van verschillende vogelsoorten. Als het nodig blijkt te zijn, hopen we

met het onderzoek een bijdrage te kunnen leveren tot een goede bescher-

ming van bepaalde soorten.

Lijst van soorten en bewerkers in 1969

DQDAARS : Drs. D.Dekker, Walvisstraat 6, Jisp N.H.

Het onderzoek wordt op wat beperkter schaal nog minstens een jaar

voortgezet.

BOOMVALK : R.Dantuma, Hyacinthstraat 180, Groningen.

Tellingen van vogels in de broedtijd door nestvondsten, rondvliegende

vogels of waarnemingen van vliegvlugge jongen in de buurt van vermoede-

lijke broedplaats.

BOERENZWALUW : J.Philippona, Noordermeent 29, Kraggenburg (NOP).
Het onderzoek start op bescheiden schaal. Gevraagd worden tellingen van

rondvliegende volwassen vogels in bepaalde scherp begrense gebieden.
In de jaren daarna kan het onderzoek verder uitgebouwd worden. Een vol-

ledige telling voor Nederland wordt niet nagestreefd en is waarschijnlijk
ook niet uitvoerbaar.

HUISZWALUW : J.Philippona, Noordermeent 29, Kraggenburg (NOP).
Nadat eerst twee jaar naar een volledige telling gestreefd was, werd in

1968 het onderzoek op kleinere schaal voortgezet door het tellen van

kolonies van 25 of meer nesten en enige tellingen in scherp begrensde

gebieden. Het is de bedoeling, met deze twee facetten van het onderzoek

nog enige jaren door te gaan.

WIELEWAAL ; M.Bouman, Marterlaan 10, Wageningen.

Het onderzoek wordt voortgezet met het tellen van zingende mannetjes in

de broedtijd. Stijging van het aantal medewerkers is wenselijk.

BRAAMSLUIPER : J.Taapken, Utrechtseweg 45, Hilversum.

Het gaat vooral om de volgende gegevens: Zingende vogels, die meermalen

in hetzelfde gebied gehoord worden; de grootte van zo'n gebied; het

weer tijdens de zang.

De bewerker gebruikt voor dit onderzoek geen invulformulieren.

Het onderzoek kan alleen slagen als vele waarnemers ons helpen. Bij

voorbaat danken we ieder, die ons gegevens (hoe summier ook) kan toe-

sturen.
Namens de bewerkers,

J. Philippona
Noordermeent 29» Kraggenburg (NOP).
Technisch lid van het Contactorgaan

voor Vogelstudie.
Tel. 05275 - 2571


