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Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland

PARELDUIKER «-*.'•

16 t/m 23 mrt .1 eks,moeit je Duin en Kruidberg (E.v .Itjzendoorn)
12 okt o 1 eks.bij Parnassia in zee.

R OODKEELDOT KES • • *

23 mrt.1 eks.Duin en Kruidberg;30 apr.t/m'3 mei 1 eks. in

zomerkleed met stookolie op tuik in meertje Duin en 'Kruid-

berg; 15 sept. 1 eks.IJmuiden (E.v.IJzendoorn)
FUUT

«
1 pn 2 mrt.7 eks,Mooie Nel (E.Dijkstra)
ROüffljl 1*3FUUT

23 mrt. 2 eks.meert je Duin en Kruidberg; 12 nug .1 eerste j.

eks.pier IJmulden (T.v.Spanje); 11 sept.1 eerste j.eks.

A.W.duinen (H.Vader). 13 en 14 sept .resp.3 en 1 eks.IJtnui-

den (E.v.IJzendoorn); 13 okt.1 eks.tussen de pieren van

IJmuiden (P.Munster man). •* .

KÜIFJUIKER

30 nov. 1 ek-s. i.W.duinen (T.v.Spanje).
GEOORDE FUUT , ' ;• :

19 qpr.. 2 eks'.Vcgelmeer Kennemerduinen (E.v.IJzendoorn).

DODAARS
*

1 en 2 mrt. 6 eks. Mooie Nel (E.Di jkstra).
VA&L ST0RMV0GELTJE, • ' ' 1

3 okt. 2 dode eks.strcnd zuid van Zandvoort (E.v.IJzendoorn);
7 nov. 1 eks. Zuidpier IJmuiden (P.Munsterman-F.v.Dalen)."
NOORDSE STORMVOGEL ■ 7

3 okt. 1 dood eks.strand zuid Zandvocrt 1 (E.v:IJzendoorn)

JAN VIN GENT

10,15 en 24 sept» resp. 1,2 én 1 eks.IJmuiden(E.v.IJzendoorn)

AALSCHOLVER
!

5 okt o 1 eks.Plas bij Vijfbuizen (H.Schout en,F.v .Dalen,
P.Munstermrn). ...

?

KUIFA 7LSCH0LVER : .....

20 en 21 nug. 1 juv. eks .IJmuiden (E»v .IJzend oorn).

LEPELAAR
.

-- ■ •

25 mrt. 2 ,ek s» ij sboan Spaafndam (E.Dijkstra ) ;30 en 31 aug.

1 eks. , en 8 sept.3 eks. Zwanenburg (P-v. Spanj e) j7 sept.1 ad .

Sks. opgespot en terrein nabij Ruigoord ; 11 sept.3 juv.eks.
Velzer moerasje (E.v.IJzendoorn).

uINTERTALING

.
1 en 2 mrt .26 eks.Mooie Nel (E.Di jkstra) •

: KRAKEEND * - • 1

9 mrt.1 paar en 2 3 mrt .-3 m.en 4 vr.Vogelmeer Kennemerduinen;

2 sept .4 m.en 5 vr. en 24 sept .9 paar A.W.duinen (H.Vader);
18 sept. 1 vr .Oosterpl&s ICenn.duinen -en 1 okt.1 vr.Vogelmeer
Kenn.duinen (E.van IJzendoorn)} 19 okt.2 m.en 1 vr.Vogelmeer

' Kenn.duinen (P.dë Roo);19 okt.ong.30 eks. A-. u • duinen(T. v.Spanje ).

SMIENT - -
•

1 en 2 mrt. 40 eks.Mooie Nel en 9 mrt .12 eks.naar noord Zuid-

. pier IJmui don(E.Di jkstro); 24 sept.1 paar A.W .duinen (H.Vader);
19 okt. .

C m. en- 3 vr -Kenn.duine-n (P.d-e Boc>). �
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PIJLSTAART

5 okt. 1 vr. Kenn.duinen (P.de Roo); 19 okt.ong.7 eks.,23 okt.

1 vr. en 22 nov, 9 naar A.W„dulnen (T.v. Spanje,J.Goudswaard).
KROONEEND

31 dec<>1968 2 m.A.Hf,duinen(E.v.IJzoidoarn);30 nov.1 m.A.W.-

duinen (T.v.S-oanje).
3RILDUIKER

12 nov» 1 vr. A.W, duinen (T.v. Spanj e); 23 nov. 3 eks. /.W.-

duinan (H.Vader).

IJSEECT-

21 okt. 1 vr. /.i. .duinen (T.v. Spanje ,H„Vador ).
GROTE ZEEëENL

2 nov. 6 eks .naar zuid strand t. h .v .A.L. duinen (T.v.Spanje).
ZV.ARTE ZEEëEND

9 mrt. 3 eks. zuidpier IJmuiden (E.Dijkstra ).
"EIDEREMU

9 mrt .25 eks.zuidpier IJmuiden(E.Dijkstra).
MIDDELSTE ZAMGBEK

"

.

1 en 2 mrt .
8 eks.Mooie Nel (E.Dijkstra).

NONNETJE

1 en 2 mrt. 1 m.en 1 vr .Mooie Nel (E.Di jkstra).
OASARCA

5 okt. t/m 2 nov .3 of 4 eks.Vog elme er Kenn.duinen (P.de Roo
,

T.v.Spanj e).
GRAUWE GANS

17 sept .8 eks. en 14 okt.31 eks.naar Z.U. A.'W.duinen (H.Vader);
5 okt. 13 eks. naar Z.O.over Zwanenburg (P.v.Spanje) 12 okt.

80 a 100 eks'.nrar Z
0
A.over Vijfhuizen (P.ICLaassen).

KOLGANS

25 jan. ong. 10 eks.na ar noord Santpoort zd. (E.v. Ij zendoorn).
ROTGANS

'

31 deo. T 68 10 en 3 aks.n ar noord strand t.h.v.Tilenuspad
E.v .IJzendoorn).
1ILDE ZwAAN

25 jan.3 eks. ijsbaan Velsen (E.Dijkstra,E.v.IJzendoorn); .
12 ai 19 nov.2 ad. eks./. »< .duinen (H.Vader); 30 nov.3 eks.nr ar

zuid ar er A.i». duinen (T.v. Spon je).
KLEINE Z"»AAN

25 j rn. 5 ad. eks. i j sbaan Volsen o.q.Velzer moerasje (E.Dijkstra,
E.v. IJzend oorn)12 nov. 2 ek s»/.», duinen (T.v.Spanje),
BUIZERD

9 feb.2 eks.Kenn .duinai (E.Dijkstra ) ;wint er 1968/'69 ong.3

eks.Duin en Kruidberg waarbij 1 semi aibinistisch eks(E.van

IJzendoorn)-17 nug.2 eks .Kenn .duinen (L.Gieske)l7 aug. 1 eks.

A.W
a
duinen (T.v.Spar je ) ;13 sept .1 ek s. Kenn. duinen (L.Gieske);

5,19 ai 20 okt ,1 eks./.... duinen (T.v.Spanje).
RUIGPO OTBUIZERD

12 nov.én 3 dec. 1 eks./.1.duinen (H.Vader).

AESPENDIÈE
' '

11 sept o2 juv. eks.Duin en Kruidberg (E.v,Ijzendoorn,T.y.Spanje)
12 sept . 1 eks. A.A .'duinen (H.Vader).
BRUINE KIEKENDIEF

16 mrt. 1. ad-.m. Duin en Kruidberg (E.v .IJzendoorn) ;3 mei 2 vr.

nc ar noord idem, 31, aug. 1 vr.Zwanenburg (P.v .Spanje) ;12 sept.
2 eks V.

. duinen(P.Munsterman,E.v.Df:l en),
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BLAUWE KI EKENHEF

18 nov, 1 ,vr.A„W.duinen (P.v.Spanj e)..
.VISAREND

3 en 20 aug«l eks. A.W. duinen (T .v. Span j e);12 sept «1 eks .A.W.-

-duinen (P.Munsterman,F„v.Dal en ).
SMEET .EKEN

12 okt. en 23 nov*l eks. A.tt„duinen (T.v.Spanje,F.Koning).
BOOMVALK

mei en juni 1 paartje Beeckenst ein-Lpt erland ,broedgeval, zo-

als ieder-jaar?(E.VoIJzendoorn);24 aug. 1 eks.over ringvaart

bij Nieuwe Brug (P.v.Spanje) <>

ROODPOOTVALK

9 en 10 sept .1 eerste j.eks.Duin en Kruidberg (E.v. IJzendoorn,
T.v .Span je) *

■"■TORENVALK ■

10 apr.1 vr.dood met ring Arnhem 3.074.006,geringd in de

Beemster op 10-6-1968 als nestjong (vrs .1 jdoorn ) (E.v. Ijzend.)

6 sept .ong. 25 eks. totaal /..«„duinen (H.Vader).
PATRIJS

14 febo 22 eks.Sp-: arndam (L.Gieske);18 sept .2 ad. en 3 pulli

Zwanenburg (P.v„Spanje).
PORSELEENHOIN

'

...

23 nov. 1 eks. infilgebied A.U. duinen (T.v.Spanje).
ifcüEVIT • ■ ' ') . „

3 okt. Vtan 7.30 - 10.30 u.totaal ong. 1200 eks dn loepjes

van 50 tot 150 eks. naar zuid over A. «„duinen (H.Vader).

ZILVERPLEVIER

13 okt. 1 eks. strand IJmuiden zuid (P.Munst ermr n).
GOUDPLEVIER

29 Uugo 350 é 400 eks. en 27 okt. 10 eks.Zwanenburg P.v.

Spanj e) ;4 okt. 1 eks.zuidpier IJmuiden (P.Munsterman,
•H.Schouten, J.Flifrk).
BONTBEKPLEV IER

9 mrto 14 eks.zuidpier IJmuiden (E,Dijkstra).
STEMLOPER

29 aug. 1 eks. zomerkleed op strand bij zuidpier (P.Munsterman

F. v. Dal en ).
1.DTERSNIP

3 > okt o
horiderden eks.kuil bij Vijfhuizen (P.Munsterm pn,F.van

Dalen). » *

• BOKJE . .. . .

3 okt o

- 3 eks .tussen-honderden watersnippen kuil bij Vijf-
huizen (PAvlun sterman, F.v. Dal en).
REGEST i.ULP

19 sept . 1 aks.Zwane nburg (P.v.Spanje) 18 okt. 1 eks. zuidpier

(P .Muns t erm -n ).
ROSSE GRUTTO .......

27 sept. 12 eks.zuidpier (P.Munsterman
,

H.Schout en) ;4 okt. 10

eks.zuidpier (P.Munst erman,H.Schouten,J.Flink).
V.ITGVTJE

30apr. 2 des .Volzerbroekpolder (E.Dijkstra ) ; 31 aug.1 eks.

Zwanenburg (P.v.Spanj e) ;23 nov . 1 eks. duin en (H.Vader).

OEVERLOPER

30 a.pr .
2 eks .Velzerbroekpolder- (E.Dijkstra ); 22 sept.,1 eks.

Zwanenburg (P. v. Spcn. j e) ;12 nov. 1 eks. A. . duinen (H.Vader).
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TURELUUR

25 jan» 1 eks. Mooie Nel, 16 mrt.200 eks.naar zuid, (tussen

11.30 en 12o30 u.)strand Duin en Kruidberg (E.v.IJzendoorn).
ZWARTE RUITER

14 sept „en 26 okt.1 eks.Zwanenburg (P.v .Spanje) ;3 okt. 1 eks.

bij Vijfhuizen (P.Munsterman,F„v„Dalen)»
GROiNPOOTRUITER

.

51 aug. 1 eks.Zwanenburg (P.v. Suan j e).
KANOETSTRANDLOPER

27 aü'go-30 eks.zuidpier IJmuiden ■•(P„Munsterman,F.v. Dalen);
29 aug. 1 eks. Vogelmeer Kenn.duinen (T „v.Spe nj e).

PAARSE STRANDLQPIR

'24 dec.1968 9 eks.,23 feb.15 eks., 2 sep .1 eks.zuidpier

IJmuiden (T„v.Span je);10,14,15,27,28 en 29 sept .resp.2,2,3,

9,10 en 8 eks. en 4 okt.6 eks.zuidpier IJmuid en(E.v. IJzendoorn).

KLEINE STRANDLOPER' •

1 sept-.8 eks .Spa rtelme er Kenn. duinen (E.v.IJzendoorn).

DRIETEENSTRANDLOPER

24 deo. 1968 120 eks.zuidpier IJmuiden (E.v.IJzendoorn).

KLUUT

30 epr.3 eks. Velz er broekpolder (E.Di j kstra) ;19 okt.1 eks.

A.W.duinen (T.v .Sp&n j e);
ROSSE FRRNJEPOOT

1 nov»l eks .Pieren IJmuiden (T.v .SpF nj e, E.v. IJzendoorn): .
7 nór . 1 eks. zuidpier IJmuiden (P.Munst erman ,E. v. Dal en ).

GRAUWE FRANJEP00T

29 aug. 1 eks, Vogelmeer Kenn.duinen (T.v.Sjfrnje);24 sept.

1 eks.A.W. duinen (H.Vader);10 okt. 1 eks.plas Vijfhuizen
(P.Munsterman) „

KLEINE JAGER

19 mei 3 eks.nfar N.IJmuiden (E.v .IJzendoorn) ;10 14 en 29

sept. resp.1,2 en4 eks. en 4 okt .3 eks .IJmuiden (E.v.IJzend.)

27 sept .1 eks»E,W,duinen (P.v.Spanje) ;1 okt. 1 eks.lichte

fase A.ii„duinen (H.Vader) ;4 okt .1 eks.zuidpier IJmuiden

(P .Munsterman, H„Schout en ,J.Flink).
GROTE BURGMEESTER

1 jan» 1 eerste j .eks „IJmuiden (E.v.IJzendoorn).

DWERGMESUW

9 mr-t. 1 ad.eks.en 1 juv. eks .IJmuiden (E.Di jkstra) ;1 sept.
2 ëcs(l eerste j.en 1 tweede j . )Spart elmeer Kenn „duinen

(E.v. IJzenüoorn] ;13 nov .1 eerste j .eks .A.W. duinen (H.Vrder);
15 nov. 2 juv. eks.noordpier IJmuiden (P.Munst erman ,H. Schout en,

J.Flink, F.v.Dalen).
DRIEFEMMEEUGV

'8 jul.4 ad. eks .IJmuiden (E.v.IJzendoorn).

ZWARTE STERN

20 aug. 1 eks. / .'.«.duinen (T.v .Spr n j e).
Di-i-'ERGST ERN

29 aug. 4 eks.op strand bij zuidp-ier (P.Munsterman,E.v.Drvlen).
GROTE üKN

29 fug. 12 eks „en 4 okt. 12 eks.zuidpier (P.Munst erman ,F.v.

Dal en en, J „Flink) .

STEPPENHOM

-6 jul. -2 eks „Kenn „duinen„(0. de Groot).

VEL PUIL - ■

1 sept. en 10 okt. 1 eks. A. W. duinen (H.Vader).
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IJSVO GEL

3,22 en 26 sent .resp.1,2 en 5 eks ./..w.duinen (H.Vader).

ZWARTE SPECHT

23 febr. 1 eks.Kenn.duinen (L.Gieske).
DRRAIHRLS

2 sept. 1 ekScDuin en Kruidberg (E.v. IJzend oorn); 6 sept.

1 eks .ne bi j nocrpier IJmuiden (P»Munsterninn,F.v. Dalen ).

KUIFLEEUWERIK

31 okt. 3 eks .Zwanenburg (P.v. Sprn j e)«
BO'OMLEEUVi'ERI K

23 febr .20 eks .naar N.0. Kenn .duinen (E.Di jkstra ).

OEVERPIEPER

vanaf 15 sept .regelmatig 5 eks.bij IJmuiden en lrngs het

strand tot 15 eks. per dag (E.v.IJzendoorn) ;5 okt.ong.50 eks.

totaal aanwezig in duinen (H.Vader) .

GROTE PIEPER ; '

19 okt .1 eks. naar zuia ...U, duinen (T.v. Spr nj e) ;3 nov. 1 eks.

nr ar zuic! A.W'. duinen (H.Vader) ;23 nov.1 eks.naar zuid A.ï».~

.duinai (T.v.Spanje).
KLAPEKSTER . .m

V mrt. 1 eks. Bergweg (L.Gi eske) ;14 nov.1 eks./ .1.', duinen

(H.Vader);30 nov. 2 eks. ....duinen (T.v .Spanjo).
GR/UWE KLfiUWT ER

half juli broedgeval ICenn.cuinen (L.Gieske).
KR/Wi SVP GEL"'

~

2 sept. 1 eks .A.k..diinen (H.Vader);9 sept.ong.30 eks.Duin en

Kruidberg (E.v.IJzenco orn).
BEFLIJSTER - • .

4 apr.1 m.Duin en Kruidberg (E.v.IJzend oorn);27 rpr.2 mm. idem;

5 okt. 1 eks. Kenn .duinen (P.de Roo);ll en 12 okt.resp.1 en 2

eks.... u .duinen (H.Vader,T.v. Span je) .20 on 23 okt. r esp. 2 en 3

eks.duinen (T.v..Spanje).
R 00DB0RS TT.' PUIT

3 okt. 28 eks .ri jwielpad 5 km.Zen dvo art haar Lmgevel derslag

(E. v. IJz enci oo rn ).
GÜKR.LiGDE R00DSTA-RT

12 okt. eerste j .man A.W.duinen (T.v.Spanje).
ZW'/RTS ROO DSTA/RT

9 en 10 mrt.1 eks..<aarderpolder (L.Gieske);8 apr. 2 vr.Kenn.

duinen, ('E.v. IJzendoornJ ;23 okt. 1 eks. /
.
.<.duinen (T.v.Spanje,

J .Goudswaard). : .

BLAUJBORST (roodgesterd)
15 sept."l mfzuidpier 2 km.uit de kust (E.v. IJzend oorn).

ZWARTKOP'

23 nov.1 m.eks.A.i«.duinen (vangst) (T.v.Spanje).
TJIFTJAF

'

23 nov.1'eks.gevangen 1....duinen (T.v.Spanje)
VUURGOUIH/ZETJE 1
12 okt.2 eks. A.W. duinen '(T.v. Sprn je).
BONTE VLIEGMY-INGER

,

3 mei 1 m.Duin en Kruidberg (E.v.IJzend oorn) ;4 mei 1 vr.Midden-

duin (E.Di jkstra ) *10 mei 1 eks. Kenn .duinen (L.Giedke)';T7 aug.

1 eks./.iv. duinen (T.v. Spanje ); 17 aug. 3 eks .Kenn .duinen.

(L.Gieske).
ZWARTE MEES

4 okt. trek naar zuid *.». .duinen (T.v.Spanje).



GRAUWE GORS

26 deo.1968 1 eks. Sloter.di jk (E.v.IJzendoorn).
SNÊEUWGORS"
5 en 10 okt.l eks.en 5,6,19 >.23 en 30 nov»resp.1,1,3,1 en 1 eks.

A.W. duinen (H.Vader ,T .v.Span j e) o

SIJS
.

25 nov. 10 en 40 eks.A.W„_duinen (H.Vader).

KNEU

11 septo één troep van 200 eks»A.i»«duin® (H.Vader)»

BARMSIJS

10 mei en 7 jun.respp2 en 1 eks.Kenn.duinen (L.Gi eske)';11,12 en

20 okt .resg: .4,1 en 3 ekSoi
a
i..duinen (T.v.Spanje).

KRUISBEK

10 mei zipgend m.Kenn.duinen (L.Gieske) ;18 aug.ong.10 aks»

Duin en Kruidberg (E.v.IJzendoorn)»
SPREEUK

27 sept.ong. 10.000 eks .aanwezig in eerste infil.geb.A.U.duinen
(H.Vader)
BONTE KRAAI

19 okt. 1 eks. A.uoduinen (T.v.Spanje); 19 okt.1 eks.Kenn.duinen

(P.de Roo^-.
ROEK

'

6 nov. 29 eks.A.W.duinen (H.Vader).

In bovenstaande lijst zijn ook wet oudere waarnemingen verwerkt

en een aantal wasrnaningen net buiten ons rayon.

Gelieve do waarnemingen in bet vervolg binnen 3 maanden na waar-

nemen en in de volgorde van de Nederlandse avifauna op te zenden.

Belcngrijke waarnemingen buiten->ons rayon zullen in het vervolg

in eai apart rubriekje ondergebracht worden.

srmengosteld door

H. Vader

Duvenvoordestr.5

Haarlem.
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