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Veldwaarnemingen in Zuid - Kennemerland

ROODKEELDUIKER

Van 31 jan.tot 10 apr. 1 tot 2 eks »J. .V. duinen (T.v.Spanje,

H.Vader}.

FUUT
-

26., jan. ong.250 eks.Ijnuiden op zee (H.Schouten)

R0ÓHL1LSFUUT

23,25 en 28 mrt.1 eks..i.i..duinen (H.Vader,T.v.Spanje)
KUIFDUIKER

23,25 en 28 cirt.1 eks.A .n .duinen (H.Vader ,T.v .Span je)
GEOORDE FUUT

10 oug.1968 1 eks.Kennemerduinen (E.Dijkstra)
26 apr. 1 eks.A.i..duinen (H.Vader) 10 jun. 3 ad.en 1 pull.

A.i».duinen (T.v.Spanje)
DOD^ARS

16 nov.1968 8 eks.Mooie Nel (E.Dijkstra)
1 jan .10 eks.Oranjekom /..«.duinen (H.Vader)

Voor zover niet anders aangegeven werden de waarnemingen in

1969 gedaan.
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AAISCHOLVER

22 en 23 feb.1 eks .nnrr Z.over de *£.U',duinen, 23 jul.1 eks.

aanwezig en 25 jul.1 eks „hoog over naar .duinen (H.Vnder)
3 nug.5 eks .rondvliegend boven de „duinen (E.Koning ,T .van

Spanje,P.v.Spanje en ochtgenjH.Vaeier) 6 rug.8 eks.slaapplaats
in half dode populier 1.u.duinen (H.Vader).
BLAUWE REIGER

5 rug.totral ong. 5U eks.A.t. .duinen (H.Vader)
PURPER REIGER

15 rug. 1 eks.1 ,'u.duinen (H.Vnder)
OOIEVAAR

8 opr .1 eks.zeer hoog cirkelend in noordelijke richting ten

westen vrn Heemstede (T.Snmson)
KgELAAR

Van 1-8 rug.regelmatig 1 eks.en op 9 en 10 rug. 1 volgroeid

jong wordt regelmatig door rdult eks.gevoerd,Zwanenburg

(P.v.Spanje en echtgen.)
WINTERTALING

9 aug.70 eks.( 1 troep) A....duinen (H.Vader), 28 aug.ong.50
eks. (l troep) (H.Vader)
KRAKEEM.

5 feb.1 pr nr Vcgelmeer Kenn. duinen en 11 mrt .2 prnr idem

(T.v.Spanje ) ,3 en 4 npr.1 prrr A.W. duinen (T.v .Span je .H.Vader)

13,27 en 29 rpr. 1 paar 1.u,duinen(P.v.Spanje,H.Vaderl
SMIENT

16 nov.1968 200 eks .Velserbroekpolüer,. 1 rlec.1968 60 eks.ijs-

baan "Nova ,14 clec.1968 178 eks.Noord er Sprrrne/Mooie
Nel, 27 dec.1968 200 eks. idem (E.Dijkstra)
22 feb.12 eks .meest m.P.w'. duinen (H.Vader), 18 mei 1 m.A.W.-

duinen (P.v.Spanje)
PIJLSTAART

5 jan. en 17 feb.1 eks.A. .Juinen (T. v .Sprn je), 16 mrt.trek,

resp.6,7 en 4 eks.richting zuid A.w. duinen (T.v.Spmije) 20mrt.

1 m. Pob.duinen (H.Vader)

KR00NEEND

8 febr-2 mol.».duinen (T.v .Span je)
TOPPEREEND

25 j°n. 1 n.Vogelmeer Kenn.duinen (H.Schouten)

BRILDUIKER

Van 1 jan. t/m 16 apr.in wisselend aantal aanwezig in de A.i..-

duinen, resp.1 v. 5 v.,1 v.,1 paartje,1 m.en 2 v.,2 m.en 1 m.

(P.en T.van Spanje,H.Vader)
EEDEREEND

26 dec.1968 6 eks.Zuidpier Ijmuiden (E.Dijkstra)
GROTE nAAGBEK

22 feb.1 paar overvliegend, 2 v.aanwezig, 23 feb.en 23 mrt.2 v.

A.w.duinen (T.Samson,H.Vader) .Eén v.had een beschadigde vleugel

en is daardoor de gehele zomer in de /.1..duinen gebleven (H.Vnder)

GRAUWE GANS

3 rug. 1968 tussen 21.3o u.en 22.00 u.ong.200 eks.in 3 groepen

over Sprrrndn.m oost (P.Meeseke,med.E.Dijkstra), 23 feb. 9 eks.

naar oost .duinen en 24 feb. 8 eks.naar oost P .1» «duinen

(H.Vader), 6 mrt.ong. 60 eks.over Oranjekom Z.i». duinen (P.v.Spanje)
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KQLGANS

15 dee.1968 15 ekSonaaj? Z.Kenn.duinen (E.Dijkstrn),18 feb.70

en 46 eks .naar Z
0 »d,19 fob. 17 eks.naar N.,23 feb.13 en 12 eks.

naar N.O., 3 mrfc.ong. 500 eks.in één troep hoog naar N.en 100

eks.in dén troep hoog naar N.Uo, 7 mrfc. 2 maal een troep van

50-100 eks. gehoord boven de bewolking naar N.Alle waarnemingen
in de A.» .duinen (H.Vader)
ROTGANS

8 feb. 3 eks.naar N.A.1..duinen (T.v .Spanje)
..ILDE /PW/AN

Van 1 jan. t/m 21 feb.3 ad .eks.aanwezig in de A.I..duinen

(P.enT.van Span je,H.Vader) 5 jan. 7 eks. A.A. duinen (T.v.Spanje)
9 jan. 2 eks.Velser moerasje (T.v.Spanje) 5 feb.5 eks.richting
b.over A.W/duinen (H.Voder) 9 mrt.1 eks.richting Oost A.b.dui-

nen (T.v .Span j e,H.Vader)
KLEINE ZwAAN

9 jon. 5 eks .A„W. duinen (T.v.Spanje), 5 apr. 3 eks.in kanaal

A.».Aiinen (H.Vader).
BUIZERD

3 nov. 1968 4 eks .Zeereep Kenn.duinen (E.Di jks tra)
f

17 nov.

en 15 deo.1968 1 eks .Kenn. duinen (E.Bi jks tra.) .De hele winter

aanwezig in d e A.lï.duinen tot een 8 eks.per dag, vaak

2 of 3 eks.bijelte ar (P.en T.vnn Spanje, H.Vader), 23 apr.1

eks.naar Oost A»W» dui n en (H.Vader) 3,4 en 15 mei 1 eks.

duinen (T.v.Spanje).
RUIGP00TBUIZERD

De gehele winter t/m 4 apr. 2 eks.aanwezig in de .1 .duinen

(T.v.Spanje,H.Vader)
SPERWER

De gehele winter tassen 5-10 eks.aanwezig in de A.I..duinen,
2 dode eks.gevonden (H.Vader)
8 apr.1 eks.Raadhuisstraat in Heemstede (trek) (T.Samson).

RODE WOUW

24 mrt.1 des»aanwezig /.i..duinen (H.Vader)
ZWARTE A0UW

11 mei 1 eks.richtt.ng N.O.over de n.V».duinen (T.v.Spanje)
WESPENDIEP

15 sept.1968 1 eks.Middenduin (E.Dijks tra), 15 mei en 6 jun.

1 eks. in de A.U.duinen (T.v.Spanje)
BRUINE KIEKENDIEF

In juli en nug.regeLmatig 2 of 3 eks.aanwezig, A.W,duinen
(H.Vader).
BIPUAE KIEKENDIEF

De geh er e winter t/m 4 mei minstens 3 v.en 1 m.aanwezig in

de A.W.duinen (T.Samson,P.en T.v.Spa nje,H.Vader )
VI SARENT

3,4, en 11 mei 1 (f 2 eks .aanwezig, A.u. duinen (T.v.Spanje,
H.Vader) 3 t/m 28 aug.dagelijks aanwezig 1 of 2 eks.A.N.dui-

nen (F.Koning,T.v .Spa n je
,

P.v.Spanje en echtgen.,H.Vader)
SMET .T.EKEN

23 rnrt. 1 m.d»W.duinen (T.v.Spanje)
BOOMVALK

15 sept.1968 1 eks .Mida onduin (E.Dij ks trn), 27 apr. 3 eks.

A.W.duinen (T.v.Spanje, H.Vader), 29 mei 1 eks .1 .W.duinen

(T .Spms on) .1 a 2 brcedgevnllen in do A.Arduinen (P.en T.v.

Spa nje ,H.Vader), 25 jun. 1 eks.Zwanenburg (T.v.Sprn je).
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KRAANVOGEL

18 mrt. 7 des. laag aror naar 2»., A.W".duinen (H.Vader)

Ki. ARTELKON ING

29 nprol eks .zeer mak, tot op 4 m.te benaderen A.W'. duinen

(H.Vader)
ZIIV ERPLEVI ER

2 mei trek naar N.0. 2x1 eks., ëdn troep van 22 eks. (hiervan

een deel in zomerkleed), 5 eks.en een troep van 20 eks.

A.W .duinen (H.Vader).

GOUDPLEVIER

16 nov.1968 210 ekSoVelserbrcekpolder (E.Dijkstra),
zie "Coldrush", 8 apr.1 eks.in zomeikleed en 30 eks.naar

N.N.O., A.lï.duinen (P.v .Spon je ). Warm emingen in Zwanenburg

van 11 mrt. t/m 2 mei, hoogste aantallen op 14 en 26 mrt en

13 apr. resp.meer dan 200 eks.
s ong. 200 eks.en ong .100 eks.

Eerste naj aarswaarneming op 15 aug. ong. 25 eks. (P.v .Spanje

en echt gen..)
BOETBEKPLEVIER

26 jan. 11 eks.richting N., A.W.duinen (T.v.Spenje)
STEENLQPER

26 deo. 1968 3 eks.Zuidpier Ijmuiden (E.Dijkstra)
ÖOKJE

11 mrt.1 eks. aanwezig A.W.duinen (H.Vader)

REGENWULP

21 epr. t/m 3 mei 6 waarnemingen, variërend van 2 tot 13 eks.

in noordelijke richting, A.W.duinen (P.v.Span je,H.Vader).
28 jul.16 en 19 eks.richting Z.en Z.W., A.W.duinen (H.Vader)
GRUTTO

29 jun. totaal ong. 100 eks(le infil.gebied)A.V.duinen, 5 jul.

100 eks. A.W.duinen, 14 jul. 120 eks./.W.duinen (H.Vader)
ROSSE GRUTTO

2 mei 9 en 1 eks .richting N., A.W.duinen (H.Vader).

WIT GAT JE

6 en 8 apr.1 eks. A.W.duinen (T.v .Spanje), 20 epr.2x1 eks.''
.

naar N., A.W.duinen (H.Vader). Van 2 juli tot 5 aug.weer in

toenemend aantal, toen totaal ong. 25 eks.. daarna weer afne-

mend tot 17 aug. 3 eks.A.W.duinen (H.Vader)
BOSHUITER

1,2 ai 14 jul.resp. 1,1 en 3 eks. A .i» .duinen (H.Vader)
OEVERLOPER

26 apr. 1 eks.A.W,duinen
,

daarna in mei oplopend tot totaal

ong. 30 eks
o,

23 jul. ong. 25 eks., 28 jul. ong. 60 des.,

en 5 aug. ong. 100 eks., hierna afnemend tot enige tientallen

(H.Vader).
TURELUUR

12 feb» 60 eks. in twee groepjes naar N.0. ai 3 mrt .12 en 37

eks. naar N., A.W'.duinen (H.Vader), verder zie "Coldrush".

ZWARTE RUITIR

26 apr. 1 eks»A.W/DUINEN, 2 mei 1 des.in zomerkleed naar N.0.,
2 en 5 jul. resp.4 en 1 eks., 17 en 20 aug. resp.1 en 2 eks.

A.W.duinen (H.Vader) 10,11 en 12 rug. 1 eks.Zwanenburg

(P.v.Span je en echt gen.)
GR0ENP00TRUITER

26 apr. 23 eks.in ëdn troep richting N.O.j A.W,duinen;2 en

11 mei resp. 12 en 15 eks. richting N. en in jul. en aug. in

klein aantal aanwezig, m nx.l0 eks.A. W/DUINEN (H.Vader).
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PAARSE STRANDLOPER

26 dee.1968 21 eks.Zuidpier Ijmuiden (E.Dijkstra)
BONTE STRANDLQLPER

20 mrt „3 eks. fo er agerend / .W„duinen (H.Vader), verder zie

"Coldrush".

KEMPHAAN

2 mei 36 eks.richting N.O., A.L.duinen (H.Vader). 5 en 14 jul.

resp.27 en ang.50 eks.aanwezig in de A.lV.duinon (H.Vader)
G&AU1VE ERANJEPOCT

25 jun. 1 v.in prnchtkleed, Sloterdijk (T.v .Spa nje)
GROTE BURGEMEESTER

22 en 23 jan» resp. 2 en 1 juv .eks.Visafslag en Zuidpier

Ijmuiden (P.MunstermenjF.van Dalen.H.Schouten en T.v.Spanje)
26 j ano 1 juv. eks„strand Ijmuiden (h.Schouten)

r
3 mrt. 1

eerstejaars eks»Vogelmeer Kenn.duinen (T.v.Spanje).
DWERGMEEUW

6 juloied.en 1 juv.eks.i.W.duinen (T.v.Spanje)
ffilTTEMMEEUW

23 jan. 5 eks. Zuidpier Ijmuiden (T.v .Spa n je) ,25 apr.1 juv.
eks.dood A.W,duinen, en 18 mei 1 juv. eks.dood A. IV, duinen (

HoVader). 8 julo 3 ad.eks.Zuidpi er Ijmuiden (T.v.Spanje)
ZWARTE STERN

26 apr . 1 eks.naar N.O., A/fV. duinen (H.Vader), 22 jul.1 eks.

A. IV duinen (T. v, Sp anj e).
ZEEKOET

25 jan 0 3 eks -Zui dni er Ijmuiden (T.v.Spanje)
STEMUIL

13 cpr.1 eks.roepend, AdV. duinen (H.Vader)
NACHTZWALUW

22 mei 1 m., A.W.duinen (H.Vader)
IJSVOGEL

27 mei 1 eks„A.V*.duinen (H.Fader)
KLEINE BOUTE SPECHT

22 sept.1968 1 eks .Kenn.duinen (E.Dijkstra). 21 opr.1 eks.

A,,V»„duinen, daarna regelmatig waargenomen; enige broedge-

vallen (H.Vader)
WATERLIED EK

11 en 20 rart. resp. 1 en 2 eks.zeer mak, /.V».duinen (H.Vader)

ROUWKWTKSTART

1 jun.1 aks „A. U „duinen (T.v.Spanje)
GROTE GELE KWIKSTAART

21 fet.1 pas dood eks.A.W.duinen (H.Vader)
KLAPEKSTER

1 feb.1 ek s.ii o i> „duinen (T.Samson), 16 en 23 feb.1 ëks.A.W.-

duinen (T.v.Spanje), 9 mrt. 2 eks. waarvan 1 eks.zing end

(T.v.Spanje, H.Vader), 27 mrt. 1 eks .A .1. «duinen (H.Vader)
GRAUWE KLEUWIER

12 fug» 1 juv o eks cA.ii. duinen (H.Vader)
KRAMSVOGEL

28 apr.1 eks .A.W. duinen (H.Vader), 4 mei 4 eks. A.L. duinen

(T.v .Spanje).
BEFLIJSTER

10 apr. 2 eks.A.i. .duinen (H.Vader,T.v. Spanje), 27 apr. 1 eks.

en 30 apr. 1 ek s.ii „U „duinen (H.Vader, T.v.Spanje).
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ZWARTE ROODSTAART

24 nov.1968 1 aks .Kenn»duinen (E.Dijkstra), 8 en 20 apr.

1 eks.A.W. duinen (T.v.Spanje, H.Vader).
VUURGOUIH/ 1 AN

3 apr» 1 eks.A.W.duinen (T»v.Span je,H.Vader), 8 apr. 1 eks.

en 30 apr. 1 m.zingend A.W.duinen (T.v.Spanje).
BONTE VLIEGENVANGFFT

4 ai 5 mei 1 m.A.W.duinen (H.Vader, T.v.Spanje)
ZWARTE MEES

3 en 5 jan. resp. 1 en 6 eks., 9 mrt 2 eks .A .W. duinen

(T .v .Spanje)
GEELGORS

I jan. 7 eks.A .W
e duinen (H.Vader), 3 en 19 jan. resp.7 en

6 eks.A.W.duinen (T.v.Spanje)
IJSGORS

23 mrt. 2 eks.A.të. duinen (P.v.Spanje en eohtgen.)
SNEEÜVTGORS

26 jan.1 eks. A .IV.duinen (T.v.Spanje)
SIJS

22 jul.1 eks. A.Y».duinen (T.v.Spanje)
BARMSIJS

17 en 28 feb. respp ong. 65 eks. en 19 eks. ;10,14,20,27 en 30

apr. resp. 4,2,6,2
i

en 2 eks., 4 mei 1 eks-A.W.duinen

(T.v .Spanj e)

GOUDVINK

14 apr.3 m.en 1 v. A.W.duinen (H.Vader,T.v. l6 apr.

lm. en 1 paartje A.h.duinen (H.Vader), 17 apr. 1 m.A.h.dui-

nen (H.Vader), 19 en 26 apr. resp. 2 eks. en 1 m.A• W.duinen

(T.v.Spanje) 30 aar. 1 paartje A.W.duinen (T.Samson).

KRUISBEK

22 mrt. 3x1 eks.gehoord, A.W.duinen (H.Vader), 20 aug. 1 eks.

overvl ie gencï A. U. du in en (H .Vader.)

De waarnemingen zijn bijgewerkt t/m 28 augustus 1969.

samengesteld door H.Vader.

Het is een lange lijst geworden, deze tabel met veldwaarne-

mingen .Toch geeft ze een wel wat eenzijdig beeld va.n de vo-

gel wereld oZuid-Kennemerl and omvat immers veel meer dan de

genoemde terreinen. V.e behoeven maar te d ai ken aan Duin en

Krui db erg, Elswcut, Koningshof, Leiduin, enz. enz. barden hier

dan geen vcgels gezien? Ook komen er vast wel meer dan drie

vogelaars in de Kennemerduinen! Bovendien hebbai aL echts een

tiental leden hun gegevens ingestuurd. Betekent dit dat de

rost van de groep altijd thuis blijft? Om het werk hoeft u het

niet te latenteen briefkaartje aan dhr .H.Va der. Dwenvocrde-

straat 5. Haarlem, met daarop uw waarnemingen en de P.T.T.

doet de rest voor u.

Voortaan zal in elke"Fitis"een lijst met veldwaarnemingen worden

gepubliceerd. Hopelijk zal deze rubriek een stimulans zijn

voor de leden om in T t veld steeds scherp op t e letten en te-

vens om d e waarnemingen in te sturen, zodat "kollega-vogelwerk-

groepers" kennis kunnen nemen van hetgeen gezien is.

Redaktie.


