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Vogel- en Spartelmeer 1980

Vogeltelling van het Vogel- en Spartelmeer in de Kennemerduinen van

januari tot en met december 1980.

Verder is het weer voor ons kikkerlandje vrij normaal geweest. De hoog-

ste temperaturen waren op 26 juli en op 20 september, n.1. 24° C.

Ja, kikkersihebben dit jaar ook nog gekwaakt in het Vogelmeer.

Vreemde vogels voor dit gebied zijn ook weer veel gezien, o.a.: Aal-

scholver, Zwarte zeeeend, Witgatje, Casarca, Wilde zwaan, Visarend,

Smelleken, Patrijs, Zwarte ruiter, Kanoetstrandloper, Kluut, Drieteen-

meeuw, 0
ro te stern, Zwarte specht, Kleine karekiet, Bosrietzahger,

Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Kruisbek, enz....

Broedvogels

Fuut Aantal broedparen minstens 3- Hoogst aantal juv. waren

9 ex. in het Vogelmeer.

Dodaars Heeft ook weer gebroed. Er zijn juv. waargenomen. Hoogst
aantal 5 ex. op 12 juni, n.1. een paartje met 3 en een

paartje met 2 pullen.

Wilde eend Aantal pullen zijn gezien van 2 tot 10 ex. bij 3 ver-

schillende .

Wintertaling Er is 1 pul gezien bij een op 5 en 13 juli.

Kuifeend In het Vogelmeer is slechts één keer een met 4 pullen

gezien. In het Spartelmeer waren er op 23 juni 3 met

resp. 7, 5 en 5 pullen. Ook op 29 juni zijn er 17 ge-

teld, maar op 5 juli waren er 8 met pullen.

Krakeend Is broedend gezien op het kleine eiland.

Tafeleend Op 26 juli is er een juv. ex. gezien tussen 16 ad.

Bergeend Op 6 jtoni zijn er 6 ad. met 16 pullen gezien in het

Spart'elmeer, en op 12 juni 2 paar met resp. 8 en k

pullen.

De meertjes hebben dit jaar een kleine verandering ondergaan, doordat

ze beide rondom met afrastering zijn voorzien in de vorm van prikkel-

draad. Toch heeft dit m.i. geen afbreuk gedaan aan de vogelstand,

integendeel. Er zijn dit jaar zo’n 122 verschillende soorten vogels

waargenomen dbor 25 personen. Hiervoor zijn 70 lijsten ingeleverd.

Januari begon met zacht weer en regenbuien, maar van 12 tot 27 januari

waren beide meren bevroren; soms geheel, en soms op enkele wakken na,

waarin o.a. 2 Wilde zwanen te zien waren.
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Nijlgans Op 31 aug. zijn er 2 juv. ex. gezien in het

Vogelmeer.

Knobbelzwaan Vanaf 31 roei waren er geregeld 2 ad. met 6

pullen te zien in het Spartelmeer. Tot 20

sept. zijn ze geregeld samen gezien. Eigen-

aardig was, dat er bij de pullen k bruingrijze

en 2 witte waren.

Waterhoen Heeft gebroed in het Vogelmeer. Van 31 roei

tot 28 sept. zijn er steeds pullen waargenomen

bij verschillende ad. ex., maar nooit meer dan

5.

Meerkoet Vanaf 18 mei zijn er pullen gezien. Op 17 juni

waren er 10 pullen van 6 paar. Op 12 juni zijn

er 3 paar met resp. 2, 1 en 4 pullen getelde

Scholekster Heeft gebroed bij het Spartelmeer. Hier was een

nest met 4 eieren gezien op 18 mei en 12 juni.

Kleine plevier Heeft eveneens gebroed bij het Spartelmeer. Op

5 en 17 juli zijn er 3 pullen gezien.

Kleine mantelmeeuw Het aantal broedgevallen van deze soort is

sterk toegenomen. Ze blijven rustig stand hou-

den tussen de Zilvermeeuwen op het grote ei-

land. Wel lagen er in de broedtijd enkele do-

de vogels, die vermoedelijk van onderlinge ge-

vechten afkomstig zijn. Op 12 mei zijn er 28 ex.

geteld, vermoedelijk 1*+ broedparen, en op 6 ju-

ni 10 nesten.

Zilvermeeuw H. Schouten telde op 6 juni 181 nesten op het

grote en 8 op het kleine eiland. Op 15 juni

zijn er ca. 300 ad. met 100 pullen geteld. Op

6 juli 300 ex. met 200 grote jongen. Sommige

waren al vliegvlug.

Stormmeeuw Heeft weer gebroed aan de zuidzijde van het

grote eiland. Het aantal nesten was op 6 juni

+_ 40 stuks.

Kokmeeuw Op 6 juni waren er +_ 10 nesten aan de west

en 30 nesten aah de oostkant van het grote

eiland geteld. Op 15 juni zijn er +_ 43 paar

met 6 pullen geteld. Op 6 juli waren er nog

4; 50 ad. met 10 juv. en enkele jongen, maar

na 17 juli is er geen Kokmeeuw meer gezien.

Tortelduif Op 15 juni zijn er 3 ad. gezien, met een nest

op het grote eiland.

Boomleeuwerik Op 5 juli zijn er 2 ex. gezien met 3 juv.

tussen de meren.

Witte kwikstaart Op 5, 6 en 17 juli zijn er bij het Spartel-

meer 2 ad. met 3 en 4 juv. gezien.

Grasmus Op 13 juli zijn er 5 ex. waargenomen w.o, juv.

Koolmees Op 12 en 17 juni zijn er 3 juv. gezien.
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Dit waren allemaal vogels die met zekerheid gebroed hebben bij

de meren, omdat er jonge van gezien zijn.

Verdere broedvogels zijn: Houtduif, Boompieper, Heggemus, Merel,

Roodborst, 'Nachtegaal, Braamsluiper, Fitis, Pimpelmees, Rietgors",

Kneu, Spreeuw en Ekster.

In de volgorde van de 'Avifauna van Nederland' krijgen we van al-

le vogels in dit gebied de volgende gegevens:

Roodkeelduiker Is op 26 okt. éên keer gezien in het Vogelmeer.

Fuut Vanaf 23 febr. tot eind'dec. geregeld waargeno-

men, met aantallen van 2 tot 10 ex. In de broed-

tijd van 6 juni tot 17 aug. zelfs aanthllen van

8 tot 20 ex. Ook in het Spartelmeer zijn ze soms

waargenomen,'maar dan nooit meer dan 2 ex.

Geoorde fuut Is vanaf 6 juni tot 7 sept. 7 keer gezien met

1 - 2 ex.

Dodaars Werd vanaf 12 apr. genoteerd met 1 tot 10 ex.

Heeft vermoedelijk ook in het Spartelmeer gebroed.

Op 7 sept. was hier een paar te zien met 2 juv.

Aalscholver Op 10 aug. gaf C. de Groot 3 ex. door vanuit het

Vogelmeer.

Blauwe reiger Is dit jaar gezien in of boven de meren 13 x

steeds 1 ex., maar op 11 en 18 okt. waren er

resp. 2 en 3 ex.

Wilde eend Is het hele jaar genoteerd met variabele aanthl

len van 2 tot kk ex. verdeeld over beide meren.

Wintertaling Is vanaf 2 mrt. tot 22 dec. 20 keer gezien,

meestal met 2 tot k ex. Hoogtepunten waren op

17 aug. en 7 sept. met resp. 10 en 8 ex.

Zomertaling Alleen op 12 apr. zijn er 2 ex. waargenomen in

het Vogelmeer.

Krakeend Van 23 febr. tot 25 juni is er meestal een paar

waargenomen, maar van 10 aug. tot 26 okt. aan-

tallen van 2 tot 22 ex.

Smient Op 12 mei en 20 sept. is er slechts 1 ex. geno-

teerd.

Slobeend Op 6 jan. zwommen er maar liefst 118 ex. in het

Spartelmeer en op 23 febr. A-O ex. Tot 12 mei

aantallen van 1 tot 10 ex. Van 15 mei tot 16

sept. is er geen enkele gezien. Van 16 sept.

tot eind nov. aantallen van 3 tot 30 ex. In

dec. steeds aantallen van 32 tot 39 ex.

Kuifeend Werd het hele jaar waargenomen in beide meren,

steeds met variërende aantallen. De meeste wa-

ren te zien op 10 aug., nl. 80 ex. (26 in het

Vogelmeer en in het Spartelmeer).
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Tafeleend Is ook het hele jaar gezien, met sterk uiteenlo-

pende aantallen in het Vogelmeer. Van 6 jan. tot

17 mrt. aantallen van 12 tot 35 ex. Van J>0 mrt.

tot 26 juli 2 tot 13 en van 26 juli tot eind dec.

l6 tot 107 ex.

Zwarte zeeeend Op 3 febr. zat er een in het Vogelmeer.

Middelste zaagbek Op 3 febr. vloog er een over het Vogelmeer. Op

26 juli en 10 aug. is hier een gezien.

Brilfiuiker Op 9 mrt. zaten er

k in het Vogel-
en 2 in het Spar-

telmeer. Van 16 mrt

tot 5 apr. en op

16 en 20 sept.

steeds 1 ex. Van

13 nov. tot eind

dec. 1 tot 4 ex.

afwisselend in

beide meren, dam-

mer dat er geen

bij waren.

Bergeend Was aanwezig van 3 febr. tot 25 juni met uiteenlo-

pende aantallen van 2 tot 20 ex. verdeeld over

beide meren. Op 10 en 13 nov. waren er pas weer

k ex. aanwezig en op 22 dec. nog 1 ex.

Casarca Op 15 mei heeft fam. Schmidt een paar gezien bij >

het Spartelmeer.

Rietgans Op 27 jan. vlogen er 28 ex. over in Noordelijke

richting.

Nijlgans Is gezien vanaf jan. tot 31 aug. meestal met 1

of 2 ex. Alleen op 3 mei en 6 juni waren er resp.

5 en k ex.

Wilde zwaan Op 12 jan. lagen er 2 e-x. in het Spartelmeer en

op 10 febr. 2 in het Vogelrtieer.

Kleine zwaan Op 7 dec. vlogen er 12 ex. over' het Vogelmeer.

Knobbelzwaan Is vrijwel het hele jaar in het Spartelmeer aan-

wezig geweest, met 2 ex. alleen op 12 apr. en

11 mei waren er 3 ex. Op 31 mei waren er 2 ad.

met 6 pullen te zien, die geregeld bij elkaar

gebleven zijn tot 20 sept. In okt. waren ze niet

waargenomen. Op 9 nov. waren ze weer te zien

tot eind dec. in verschillende aantallen.

Buizerd Is dit jaar 6 keer waargenomen nl. van 12 jan.

tot 3 febr'. 1 ex. Op 9 nov., 7 en 28 dec. resp.

2, 1 en 1 ex.

Sperwer Werd gezien op 27 jan. en 30 mrt. Van 20 okt.

tot eind dec. was het een vaste gast boven het

Vogelmeer en meestal langs de westkant. Op 28

dec. werd een ex. met een prooi gezien, waar-

schijnlijk een Kramsvogel.

BRILDUIKER. �
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Blauwe kiekendief Is op 2, 8 en 9 maart gezien, een
,

en

op 26 okt. vloog er een over het Vogel-

meer. Op 9 nov. waren er 2 van beiden sexen.

Smelleken Dit kleine rovertje werd gezien op 22 en 28

dec. De laatste was een met prooi.

Boomvalk 1 Werd van 6 juli tot 20 sept. k keer waarge-

nomen. Op 6 juli jagend boven het Vogelmeer.

Torenvalk Is' dit jaar 9 keer met grote tussenpozen

waargbnomen. Op 6 en 7 sept. vlogen er 2 ex.

boven het Vogelmeer.

Patrijs Op 28 dec. zijn er 7 ex. gezien bij het Spar-

telmeer.

Fazant Is' 9 keer genoteerd met 1, 2 of 3 ex.

t

Visarend Op 7 sept. vloog er een ex. boven het Vogel-

meer, en werd later^verjaagd door 3 Kauwen,
in noordelijke richting.

Waterral Werd op 7 sept. gehoord aan de noordkant van

het Vogelmeer, ondbr de struiken.

Waterhoen Is een vaste bewoner van de meren. Is meestal

te zien met sterk variërende aantallen, van 1

tot ex.

Meerkoet Is altijd in grote getale aanwezig, in beide

meren. In de zomermaanden waren de aantallen

niet zo groot. Hoogtepunt in aantallen was

dec., toen fam. v.Galen er 30 in het Vogel-

en in het Spartelmeer telde.

Scholekster Is genoteerd van 2 mrt. tot 10 aug. met aan-

tallen van 1 tot 18 ex., bij beide meren. Na

10 aug. is er geen enkele meer gezien.

Kievit Werd hier weinig gezien. Hoogstens k ex.,

meestal 1 bij het Spartelmeer. Pullen zijn er

ook niet gezien. Wel zijn er vaak kleine

groepjes overgevlogen, meestal in zuidelijke

richting.

Bontbekplevier Op 31 mei waren er 2 ex. bij het Spartelmeer.

Kleine plevier Van 2 apr. tot 16 sept. zijn er 1, 2 of 3 ex.

waargenomen. De jongen zijn op 17 juli voor

het laatst gezien bij het Spartelmeer.

Watersnip Alleen op 7 dec. vlogen er 7 ex. over het

Vogelmeer.

Wulp Van 2 mrt tot 3 mei waren er 1 tot k ex. in

de omgeving, en van 5 juli tot 17 aug. zag

men 3 keer 1 ex. overvliegen.

Witgatje Werd 3 keer waargenomen. Op 3 mei 1 ex. In

het Spartelmeer en op 10 en 2b aug. 1 ex. in

het Vogelmeer.
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Tureluur Werd van 2 mei tot 17 juni 3 keer gezien met 1

of 2 ex.

Bosruiter Op 6 juli vlogen er 7 ex. over het Spartelmeer,

volgens de fam. Bloem.

Rosse grutto Zie Kanoetstrandloper.

Oeverloper Op 12 mei waren er 6 ex. bij het Spartelmeer. Van

26 juli tot 11 okt. was het een geregelde gast

van beide meertjes met 1'tot *+ ex. Op 7 dec. was

er nog 1 ex. te zien bij het Spartelmeer.

Zwarte ruiter Op 2b aug. zag fam. v.Galen 1 ex. bij het Vogelmeer.

Groenpootruiter Is dit jaar 6 keer geteld. Op 5 mei 1 ex., en van

10 tot 31 aug.'*+ keer, met 1 of 2 ex. Op 11 okt.

nog weer 2 ex. bij het Spartelmeer.

Kanoetstrandloper Op 7 en 16 sept. liepen er 2 ex. bij het Spartel-

meer, in gezelschap van een Rosse grutto.

Bonte strandloper Op 31 aug. en 7 sept. zijn er resp. 1 en 2 ex, ge-

zien bij het Spartelmeer.

Kluut Op 3 mei was er 1 ex. in het Vogelmeer.

Grote mantelmeeuw Werd vanaf 11 fettr. tot 9 nov. genoteerd met va-

riabele aantalldn van 1 tot 1*+ ex., verdeeld over

beide meren.

Kleine mantelmeeuw Kwam het hele jaar hier voor, meestal op het gro-

te eiland. Kleinere aantallen in de voor- en na-

jaarsrfiaanden, van 1 tot 9 ex. Hoogtepunten waren

op 12 mei en 16 sept. toen er resp. 28 en 26 ex.

geteld werden.

Zilvermeeuw Vanaf begin jan. tot 10 aug. was er een verschrik-

kelijke janboel op het grote eiland. Aantallen zijn

geteld van 170 tot *+00 ex. Van 10 aug. tot 20

sept. is hier geen enkele meeuw waargenomen. Van

28 sept. tot eind dec. waren er weer aantallen

van 2 tot 5b ex. Bij het Spartelmeer waren er

meestal maar kleine aantallen.

Stornlmeeuw Was ook te zien met zeer uiteenlopende aantallen,

bij beide meren. Gezamelijke aantallen van 1 tot

73 ex., maar op 3 mei waren er 180 ex. in het Vo-

gel- en 7 ex. in het Spartelmeer. E. Dijkstra tel-

de echter op 26 juli 160 ad. en 73 juv. ex. in

het Vogelmeer.

Zwartkopmeeuw Op 31 mei zijn er

2 ex. gezien in

het Vogelmeer.

Kokmeeuw Is altijd wel te

zien bij beide

meren. Ook met

zèer uiteenlo-

pende aantallen.

Op 12 apr. zijn

<-r, als hoogste

aantal 224 ex.

geteld.

ZWARTKOPMEEUW.
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Drieteenmeeuw Op 31 juli werd een juv. ex. in het Spar-

telmeer aangetroffen.

Visdiefje Op 13 juli, en 2h en 31 aug. W-logen er resp.

1, 1 en 2 ex. over beide meren.

Grote stern Op 31 aug. was er een juv. ex. te zien in

het Vogelmeer.

Holenduif Werd dit jaar 6 keer waargenomen. Op 12 jan.

en 2 mrt met k ex. Op 8 mrt, 12 apr., 31

juli en 13 nov. met resp. 2, 1, 1 en 1 ex.

Houttiuif Op 6 en 12 jan. vlogen er resp. 11 en 20 ex.

bij het Spartelmeer, en op 26 juli en 19 okt.

resp. 27 en 30 ex. over het Vogelmeer. Verder

aantallen van 1 tot 8 ex.

Tortelduif Is alleen in de'broedtijd gezien van 17 juni

tot 10 aug. met hoogstens 3 ex bij het Vogel-

meer en het grote eiland.

Turkse tortel Werd op 12 mei en 1o aug. met resp. 2 en 1 ex".

gezien bij het Vogelmeer.

Koekoek Is van 12 mei tot 25 juni waargenomen met 1

of 2 ex.

Gierzwaluw Werd van 31 fflei tot 31 juli veelvuldig foura-

ge!rend waargenomen, het meest boven het Spar-

telmeer. Het hobgst aantal was op 31 mei met

151 ex.

Grobnespecht Op 20 sept. en 19 okt. vloog er 1 ex. over het

Vogelmeer.

Zwarte specht Op 12 mei zag A. Kooy er één uit het dennebos

vl'iegen in zuidelijke richting.

Gróte bonte specht Werd op 2 mrt gezien. Later weer van 16 sept.

tot 11 okt. steeds 1 ex. over het Vogelmeer.

Boomleeuwerik Werd van 18 febr. tot 11 okt. met grote tus-

senpozen gezien met 1 of 2 ex. Op 5 juQ-i wa-

ren er 'echter 3 juv. tussen de meren.

Veldleeuwerik Op k apr. werd hier 1 ex. gezien. Verder vlo-

gen er in de trektijd groepjes over. Op 11 en

26 okt. van resp. 19 en 25 ex.

Boerenzwaluw Van 4 mei tot 7 sept. waargenomen met aantal-

len van 1 tot k ex.

Huiszwaluw Is van k mei tot 29 juni gezien met 1 tot 6

ex.

Boompieper Is van 30 mrt tot 29 juni 9 keer genoteerd,

ook met aantallen van 1 tot 6 ex.

Graspieper Is van 29 jan. tot 9 nov. genoteerd met uit-

eenlopende aantallen. Op 12 apr. was er trek

naar noórd, in groepjes van gezaaelijk 56 ex.

Op 26 okt. was er trek naar zuid, met 8 groep-

jes van gezamelijk 72 ex. '
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Witte kwikstaart Is van 16 mrt tot: PO okt. geregeld gezien bij beide

meren, met 1 tot 9 ex.

Gele kwikstaart Op 7 en 20 sept. vlogen er resp. 22 en 1 ex. over

in zuidelijke richting.

Winterkoning Liet zich dit jaar 10 keer zien bij het Vogelmeer,
maar nooit meer dan 1 of 2 ex.

Heggemus Is het hele jaar gezien met 1 tot 4 ex. Op 7 sept.

waren er echter 5 ex. waarvan 3 ex. bij het Spartel-

meer
.

Kramsvogel Is tot 8 mrt gezien met aantallen van 1 tot 150 ex.

Op 27 jan. toen de meren geheel bevroren waren,

werden er echter +_ **00 en 15 resp. bij het Vogel- en

Spartelmeer geteld. Op 28 sept. werden de eerste

4 ex. waargenomen. Tot eind dec. waren er afwisse- '

lende aantallen van 16 ex. tot ongelooflijke zwermen

van 400 tot 600 ex.

Zanglijster Werd maar énkele keren gezien met 1 tot 4 ex.

Koperwiek Op 10 en 16 mrt waren er resp. 6 en 2 ex. Van 18

okt. tot eind dec. waren er aantallen geteld van

1 tot 18 ex., en op 26 okt. vlogen er 7 groepjes

over van gezamelijk 94 ex.

Merel Is'ook een geregelde gast van het Vogelmeer met aan-

tallen van 1 tot 4 ex. Op 26 okt. werden er echter

14 ex. geteld bij beide meren (totaal).

Tapuit Van 3 mei tot 28

sept. werd hij

meestal waarge-

nomen bij het

Spartelmeer met

1 of 2 ex. Op

10 aug. zaten

er 2 en 't ex.

resp. bij het

Vogel- en

Spartelmeer..

Roodborsttapuit Op 28 sept. en

11 okt. waren

er resp. 2 en

*+ ex. bij" het

Vogelmeer.

Paapje Op 20 sept, za-

ten er k 'ex. op

het grote eiland

Gekraagde rood-

staart

Op 17 juni zat er 1 ex. in het dennebos ten z.w. van

het Vogelmeer te zingen.

Nachtegaal Werd van 3 msi tot 17 aug. waargenomen met 1 tot 7

ex. bij beide meren, maar grotendeels aan de westkant

van het Vcgelmeer.

Rcodborst Werd van 1? jan. tot 8 mrt 3 keer gezien. Later pas

weer van 19 sept. tot 7 dec. met aantallen van 1 tot

7 ex. Een enkele keer 2 ex. bij het Sparte'lmeer.

TAPUIT �
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Sprinkhaanrietzanger Werd op mei en 6 juli zingend waargenomen.

Kleine karekiet Werd op 31 mei zingend aangetroffen bij het

Spartelmeer.

Bosrietzanger Op 6 juni zong er 1 ex. bij het Vogelmeer.

Zwartkop Op 17 juni en 20 sept. is er 1 ex. gezien.

Grasmus Is van 1? mei tot 16 sept.

waargenomen met 1 tot 6

ex. geregeld bij het Ve-

gelmeer.

Brnamsluiper Werd van 12 mei tot 1?

aug. k keer waargenomen

met 1 of 2 ex. ook by

het Vogelmeer.

Tjiftjaf Op 20 en 26 mei was er

1 ex. te zien bij het

Vogelmeer •

Fitis Werd van 12 apr. tot

20 sept. geregeld gï

hoord of gezien rond-

om beide meren meo

gezamelijK 1 tot 15 ex.

Grauwe vliegenvanger Op 17 aug. en 11 okt. zijn er resp.1 en 7 ex.

gezien bij het Spartelmeer, en 1 ex. in net bos

ten westen van het Vogelmeer.

Bonte vliegenvanger Is op 17 aug. slechts 1 keer gezien.

Koolmees Is een geregelde gast van beide meren, met 1 tot

15 ex.

Pimpelmees Op o jan. waren er k ex. bij het Vogelmeer. Van

10 aug. tot eind dec. was hij geregeld te zien

met 1 tot 8 ex.

Kuif mees Is op 29 sept. slechts .1 keer waargenomen in

het bos ten n.w. van het Vogelmeer.

Boomkruiper Deze eenling werd op JO nov. gezien bij het

Vogelmeer.

Rietgors Is van 23 feor. tot 17 juli 6 Keer genoteerd.

Meestal 1 . Op 12 apr. waren er 2

Groenling Op 2 en 29 mrt en 12 apr. vlogen er resp.

7 en 3 ex» bij de meren. Later weer van 17 aug.

tot 9 nov. met aantallen van 1 tot 20 ex.

Putter Op 7 sept. en 9 okt. zijn er resp. 3 en 1 ex. ge-

zien.

Sijs Alleen op 8 mrt zijn er 7 ex. gezien bij het Vo-

gelmeer.

Kneu Is van 3 mrt tot 11 okt. geregeld waargenomen bij

beide meren met aantallen van 1 tot 25 ex. Op 7

sept. zag raen 1L ex. bij het Spartel- en 25 ex. bij

het Vogelmeer.

GRASMUS �
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Barmsijs Op 6 juli, 17 aug. en 20 sept. zijn er resp. 1, 2

en 2 ex» geteld.,

Kruisbek Op 8 mrt zag K. Beijlevelt 9 ex. bij het Vogelmeer.

Vink Op 2 mrt en 5 apr» vlogen er resp» 12 en 3 ex.

over. Later in de trektijd grotere aantallen. Op

20 sept. en 26 okt. aantallen van resp. 163 en

296 ex. in groepjes. Daar tussenin weer aantallen

van 2 tot 6 ex.

Keep Op 2 mrt en 20 okt. is er slechts 1 ex. waargenomen.

Huismus Werd dit jaar 2 keer gezien meestal bij het Spartel-

meer, met 2, k en 2 ex.

Ringmus Is 7 keer geteld met 1 tot 5 ex.

Spreeuw Werd altijd gezien met wisselvallige aantallen. Van

17 juni tot 20 sept. aantallen van 2 tot 218 ex.

In de trektijd grote groepen tot 625 ex.

Zwarte kraai Is een geregelde bewoner rondom de meren in aantal-

len van 1 tot 25 ex.

Bonte kraai De laatste werd gezien op 17 mrt. Aantallen van 1

tot 9 ex. De eerste werden genoteerd op 9 sept.

Tot eind dec. werden er nooit meer gezien dan 6 ex.

Kauw Was meestal wel aanwezig, met aantallen van 1 tot

26 ex. verdeeld over beide meren.

Ekster BJs ook een vaste bewoner van beide meren en de ei-

landjes. Het hoogste aantal was op 31 juli met 14 ex.

Vlaamse gaai Werd hier 7 keer gezien. Steeds 1 ex.

Dit zijn de resultaten van 70 lijsten® Wel moet me van het hart, dat

er nog steeds enkele oude lijsten en losse briefjes bij waren, wat

hejf coördineren erg 'bemoeilijkt® Daarom, beste inventarisanten, in

het vervolg s.v,p. uitsluitend de originele lijsten»

De tellers waren: fam» Akkerman, A® Antonisse, fam» Beijlevelt,

fam. Bloem, F. Cottaar, J® Daan, E« Dijkstra, fara» VoGalen, C» de

Groot, C® ten Haaf, E®v 0 Huijssteeden Sr. en Jr.
,

F® Jansen, M» Koens,

A. Kooy, B. Leutscher, H® Mulock Houwer, P® Munsterman, fam» Schmidt,

H. Schouten, N. Uytendaal en A» Vaandrager-Havinga.

Allen dus mijn hartelijke dank, en bovendien de heer Veenendaal, di-

recteur van het Nationale Park 'De Kennemerduinen'
,

voor zijn zeer

gewaardeerde medewerking»

B. Leutscher
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