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Vogelinventarisatie van het Vogelmeer en het Spartelmeer

in de Kennemerduinen in 1981

DOOR DE LEDEN VAN DE VOGELWERKGROEP HAARLEM.

Broedvogels zijn:

FUUT:Op 26 april werd het eerste nest gezien.Op 18 mei waren er

8 ad. met 5 pulli.Op 24 mei 12 ex. w.o. een paar met 3 pulli.

Op 2 juni 2 paar broedend,aan de zuidelijke oever van het grote

eiland en één aan de oostzijde van het meer.3 paren zwommen met

pulli respectievelijk 3,1 en 3 ex.In het Spartelmeer was ook nog

een juv. aanwezig.

DOPAARS:Op 29 aug. zijn er 9 ex. waargenomen w.o. 3 pulli.

VILDE EEND:Op 4 mei zijn de eerste pulli gezien in het Vogelmeer.

Verder steeds kleine aantallen van 2 tot 5 ex.Ook in het Spartel-

meer zijn in juli nog enkele juv. gezien.

KUIFEEND:Vanaf 5 juli zijn er in beide meren pulli gezien.Tot

9 aug. aantallen van 3 tot 15 ex.

BERGEEND:Heeft hier helaas geen jongen laten zien.

KNOBBELZWAAN:Vanaf 2 april was er een nest aan de westkant van

het grote eiland.Op 25 mei zijn de eerste jongen gezien in het

Spartelmeer.Later steeds een paar met 6 jongen, waaronder 4 grijze ex.

WATERHOEN:Op 21 juli waren er in hetVogelmeer en in het Spartel-

meer resp. 2 en 3 juv. ex.Tot 29 aug. zijn er 5 tot 7 juv. gezien.

MEERKOET:Op 4 mei is er een broedgeval waargenomen.Op 2 juni een

nest met 4 eieren in het Spartelmeer.Op 12 juli waren er in het

Vogelmeer 2 paartjes met ieder 2 pulli,en in het Spartelmeer een

paar met 3 pulli.Op 16 aug. 2 juv. in het Vogelmeer en 2 juv. in

het Spartelmeer.

SCHOLEKSTER:Op 12 juli zijn er bij het Spartelmeer 4 ad. met 2

pulli gezien.

BONTBEKPLEVIER:Op 25 mei werd er bij het Spartelmeer een paartje

met 4 pulli gezien.

KLEINE PLEVIER:Op 30 juni waren hier 2 ad. met 1 pul aanwezig.

MEEUWEN:Op 3 juni heeft Hans Schouten een bezoek gebracht op het

grote eiland in het Vogelmeer en heeft hier alle nesten geteld

met de volgende resultaten:

Met 78 ontvangen lijsten, waarop 105 verschillende vogelsoorten,

kan ik de resultaten bekend maken.
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KLEINE MANTELMEEUW: 11 nesten

ZILVERMEEUW: 200 nesten

STORMMEEUW: 35 nesten

KOKMEEUW: 8 nesten

Ter vergelijking,de telling op 2 juni door Evert van Huijssteeden

vanaf de kant;

Kleine Mantelmeeuw: 22 ex.,ca. 7 paar broedend.

Zilvermeeuw: ca. 310 ex.,ca. 60 pulli van 25 paar.

Stormmeeuw: ca. 75 ex.,min. 15 tot 20 broedparen.

Kokmeeuw: ca. 50 ex.,min. 8 broedparen.

TORTEL;Op 3 juni werd een broedgeval vastgesteld op het grote

eiland.

VITTE KWIKSTAART:Op 30 juni werden er 2 ad. 3 juv. gezien bij het

Vogelmeer.

KOOLMEES:Op 5 juli waren er 4 ad. met juv. bij het Vogelmeer.

EKSTER; Op 30 juni was er een paar met 3 juv. bij het Spartelmeer.

Verder zijn er geen broedgevallen of jongen waargenomen.Natuurlijk

waren er wel veel zingende mannetjes aanwezig,van o.a. Boom-en

Veldleeuwerik,Boom-en Graspieper,Winterkoning,Heggemus ,Merel,

Nachtegaal,Roodborst,Sprinkhaan-

en Bosrietzanger,Braamsluiper,

Fitis,Pimpelmees,Rietgors,Kneu

en Vink.

De telling werd bemoeilijkt

door de hoge begroeiing langs

het Vogelmeer.Hier is wel ver-

betering in gekomen door het

maaien van de oostelijke oever

van het grote en het gehele

kleine eiland.

Van het eilandje in het Spartel-

meer moeten we helaas vaststellen,dat het steeds kleiner wordt

door afkalving,veroorzaakt door harde wind en de rekreanten,

Duitsers komen hier *s zomers met surfplanken de zaak terrori-

seren, wat het vogelleven niet ten goede komt.

In de maand februari waren beide meren bevroren op een klein

wak na,op 1 en 2 maart zat alles potdicht met ijs.

BOOMPIEPER



84

De telling blijft altijd een aangename bezigheid,want meestal

zie je wel een vreemde vogel in dit gebied,zoals Kuifduiker,

Geoorde fuut,Roerdomp,Brilduiker,kruizing Tafeleend" x Kuifeend,

Buizerd,Sperwer,Zwarte wouw,Bruine-en Blauwe kiekendief,Hout-

snip, Zwarte ruiter,Zwarte specht enz.

De waterstand is het hele jaar door erg hoog geweest,zodat er

geen strandjes overbleven voor de steltlopers.

Verdere opsomming van alle getelde vogels op volgorde van de

lijst van "Avifauna van Nederland" is als volgt:

FUUT:Van 28 dec. 1980 tot 7 febr. 1981 zijn er 1 tot 5 ex. geteld.

Vanaf 8 maart het hele jaar door zijn er zeer variabele aantallen

genoteerd,van 1 tot 12 ex. meestal in het Vogelmeer.Op 14 maart

verden 9 ex. in het Vogelmeer en 6 ex. in het Spartelmeer geteld.

KUIFDUIKER:Van 21 april tot 4 mei verd er 3 keer 1 ex. gezien.

GEOORDE FUUT:Van 17 april tot 31 juli verd er 5 maal 1 ex. ge-

zien, maar op 4 mei varen er 3 ex.

DOPAARS:Is vrijvel het hele jaar door aanvezig geveest,in kleine

aantallen,meestal in het Vogelmeer,met 1 tot 7 ex.Top aantallen

varen op 12 sept. en 24 okt.,toen varen er resp. 12 en 8 ex.

Daarnaast varen er op 24 okt. nog 9 ex. in het Spartelmeer.

BLAUWE REIGER:Verd hier 15 keer gezien.Op 30 mei en 9 aug. varen

er 4 ex.Vaak verden ze nagezeten door de meeuven.

ROERDOMP:Op 7 febr. stond er 1 ex. in het Vogelmeer,deze vloog

daarna op naar het riet van het Grote eiland,vaarna de paalhouding

verd aangenomen.Prachtig!Alle Zilvermeeuven vlogen hierbij op.

Dit vas de beschrijving van A.Vaandrager en B.Drachtsma,die dit

schouvspel hadden gadegeslagen.

WILDE EEND:Is geregeld gezien, verdeeld over beide meren,met zeer

variabele aantallen,van 1 tot 60 ex.

WINTERTALING:Is verspreid over het hele jaar, 11 keer vaargenomen,

meestal in het Vogelmeer,met 2 tot 7 ex.

KRAKEEND:Is van 14 maart tot 22 okt. 8 keer genoteerd,met 1 tot 6 ex.

SLOBEEND:Was tot 20 febr. veelvuldig te zien in het Spartelmeer

met 10 tot 16 ex.Tot 11 okt. verd hij 9 keer genoteerd met aan-

tallen van 1 tot 11 ex.Van 21 okt. tot eind dec. aantallen van 15

tot 154 ex.Op 11 nov. zijn er slechts 4 ex. in het Vogelmeer

geteld.(2 $ en 2 ?).
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KUIFEEND:Was geregeld aanwezig in beide meren,met sterk uiteen-

lopende aantallen van 2 tot 98 ex.

TAFELEEND:Tot 7 febr. aantallen van 24 tot 57 stuks.Van 8 maart

tot 9 aug. van 1 tot 16 ex.Van 9 aug. tot eind dec. weer grotere

aantallen,van 21 tot 71 ex.

BRILDUIKER:Van 2 jan. tot 7 febr. waren er steeds 2?? in het

Spartelmeer.Van 24 okt. tot 5 dec. is er vier keer 19 gezien

in het Vogelmeer.

BERGEEND:Tot 12 juni zijn er geregeld kleine aantallen van 1 tot

12 ex.,afgewisseld in beide meren gezien.Op 7 sept. en 20 okt.

resp. 2 en 1 ex.

NIJLGANS:Op 8 maart zat er een paar op het kleine eiland.Verder

1 tot 5 ex. over beide meren verdeeld.Op 7 sept. en 2 okt. waren

er nog resp. 2 en 1 ex. aanwezig. Later zijn ze niet meer waargenomen.

KNOBBELZWAAN:Op 2 maart is het eerste paar gezien. Hebben verder het

hele jaar wisselend beide meren bewoond.Na de broedtijd waren ze

geregeld in het Spartelmeer met 6 jongen.Het bijzondere was dat er

2 witte en 4 grijze jongen waren.In sept. en okt. was er af en toe

nog een derde ad. ex.,meestal in het Vogelmeer.

BUIZERD:Is 2 keer waargenomen,nl. op 20 febr. en 15 nov. boven h«et

Vogelmeer.

SPERWER:Is 6 keer waargenomen,op 21 en 28 febr.,2 maart,5 apr.,

25 okt. en 15 nov.,ook boven het Vogelmeer.

ZWARTE WOUW:Op 31 juli noteerde Hans Mulock Houwer 1 ex. bij het

Vogelmeer.

BRUINE KIEKENDIEF:Op 29 aug. en 11 nov. werd er 1 9ex. gezien boven

het Vogelmeer.

BLAUWE KIEKENDIEF:Op 28 febr. en 2 okt. zijn er resp. 1 en 2 ex.

(9 kleed) gezien.

BOOMVALK:Op 29 aug. vlogen er 2 ex. bij het Vogelmeer.

TORENVALK:Is dit jaar 29 keer gezien boven beide meren.Van 12

juli tot 7 sept. waren 2 ex. aanwezig w.o. een 9.

PATRIJS:Op 11 nov. zijn er 2 ex. waargenomen bij het Vogelmeer.

FAZANT:Werd 14 keer waargenomen, meestal bij het Vogelmeer,met

aantallen van 1 tot 3 ex.Op 27 apr. en 9 nov. waren er resp.

5 en 9 ex.
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WATERHOEN:Is het hele jaar schaars aanwezig geweest,meestal 1 tot

6 ex..verdeeld over beide meren.Uitzonderingen waren op 4 mei en

21 juli,toen zijn er resp. 9 en 19 ex. geteld.

MEERKOET:Tot 20 febr. zijn er aantallen van 34 tot 162 ex. geteld,

verdeeld over beide meren.Na de vorst tot 5 juli kleinere aantal-

len van 7 tot 32 ex.Vanaf 12 juli tot eind dec. zeer grote aantal-

len van 63 tot 689 ex.

SCHOLEKSTER:Was van 20 febr. tot 2 okt. meestal te zien aan de

westzijde van het Spartelmeer,met aantallen van 1 tot 15 ex.In het

Vogelmeer zijn er nooit meer dan 6 ex. geteld.

KIEVIT:Vanaf 1 maart tot 12 sept. waren ze aanwezig,bij of boven

de meren,met aantallen van 1 tot 8 ex.Op 2 en 24 okt. vlogen er

resp. groepjes over van 8 en 25 ex. op trek naar het zuiden.

BONTBEKPLEVIER:Op 8 maart en 3 mei is er 1 ex. gezien bij het

Spartelmeer en op 25 mei een paartje met 4 pulli.

KLEINE PLEVIER:Werd van 21 apr. tot 30 juni genoteerd bij het

Spartelmeer met aantallen van 2 tot 7 ex.

WATERSNIP:Op 12 sept. was er 1 ex. in het Vogelmeer en op 14 nov.

1 ex. bij het Spartelmeer,

HOUTSNIP:Op 28 febr. is er bij het Vogelmeer 1 ex. gezien.

WULP:Werd dit jaar 10 keer waargenomen bij de meren.De eerste op

21 febr.De laatste op 30 mei,met 1 tot 3 ex.Op 9 aug. vlogen er

4 ex. in noordelijke richting.

REGENWULP:Op 27 apr. vloog er 1 ex. over het Vogelmeer naar Noord.

ROSSE GRUTTO:Op 27 apr. vlogen er 186 ex. in 11 troepen naar het

Noorden en op 5 mei waren er 30 ex. in het Vogel-en 4 in het

Spartelmeer.

WITGATJE:Op 30 mei is er 1 ex. in het Spartelmeer gezien.

OEVERLOPER:Van 4 mei tot 12 sept. zijn er 10 keer 1 tot 3 ex. ge-

teld,meestal bij het Spartelmeer.

TURELUUR:Op 27 apr.,30 mei,2 juni, 5 juli en 15 nov. was er 1 ex. in

het Vogelmeer.

ZWARTE RUITER:Op 5 sept. vlogen er 2 ex. boven het Vogelmeer."deden

een poging tot landen,maar vermoedelijk wegens het ontbreken van

een strandje weer verder zuidwaarts gevlogen."(Dijkstra).

GR0ENP00TRUITER:9 aug. was de dag van deze soort.Werden 3 keer

gezien, met aantallen van resp. 3,8 en 3 ex.Ze vielen in,maar gingen

door wegens gebrek aan een strandje.

DRIETEENSTRANDLOPER:Op 3 jan. waren er 9 ex. bij het Spartelmeer.
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KEMPHAAN:Op 5 juli vlogen er 4 ex. over het Vogelmeer.

GROTE MANTELMEEUW:Van 2 jan. tot 21 april kleine aantallen van 1

tot 10 ex.Op 30 sept. en 11 okt. waren er resp. 22 en 30 ex.

bij het Spartelmeer.

KLEINE MANTELMEEUW:Zijn vanaf 1 maart met zeer variabele aantallen

geteld met aantallen van 1 tot 30 ex.,meestal op het grote eiland.

Een uitzondering was op 25 mei,toen er 46 ex. geteld werden.Na 29

aug. zijn ze alleen nog in het Spartelmeer gezien,met kleine aan-

tallen.Een uitschieter was op 30 sept. ,toen telde Dijkstra 39 ex.

ZILVERMEEUW:Is tot 16 aug. weer sterk vertegenwoordigd geweest,

voornamelijk op het grote eiland.Geschatte aantallen beliepen max.

600 ex.Vreemd was echter,dat na 16 aug. het hele eiland verlaten

was.Toen waren er in het Spartelmeer steeds kleine aantallen van 1

tot 34 ex.Juv. Zilvermeeuwen zijn gezien in aantallen van 4 tot 400 ex.

STORMMEEUW:Was ook sterk vertegenwoordigd,in beide meren.Tot 26

juli steeds variabele aantallen van 2 tot 110 ex.Op-31 juli was

het grote eiland verlaten. Van 11 t/m 19 nov. waren er 24 tot

86 ex.,bovendien waren er ook nog een aantal rondvliegers boven het

Vogelmeer.Juv. Stormmeeuwen werden 4 keer genoteerd n.1. op 30 juni.

21 en 26 sept. met resp. 5,2,1 en 3 ex.

ZWARTKOPMEEUW:Op 3 juni heeft Hans Schouten 2 ex. gezien aan de west-

zijde van het Vogelmeer.

KOKMEEUW:Het hele jaar door varen er zeer variabele aantallen,van

2 tot 163 ex..verspreid over beide meren.Op 14 maart vas er een

uitschieter met 300 stuks.Na 5 juli varen alle Kokmeeuven verdve-

nen uit het Vogelmeer.Juv. Kokmeeuven zijn 7 keer genoteerd.Op

29 maart,26 april,5 mei,30 juni, 21 en 26 juli en 7 sept.,met aan-

tallen van 4,20,1,3,29,7 en 22 ex.

DWERGMEEUW:Op 30 april vloog er een troep vano 5 ex. naar noord.

VISDIEFJE:Werd op 30 april en 2

juni genoteerd met 2 ex.

HOUTDUIF:Werd 22 keer genoteerd

met aantallen van 1 tot 5 ex.

Op 30 april verden er 10 stuks

geteld bij het Vogelmeer.

HOLENDUIF;Is op 21 april bij het

Vogelmeer gezien.

TORTELDUIF:De eerste verd gezien

op 27 april.De laatste op 29 aug.

VISDIEF
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Daartussen aantallen van 1 tot 6 ex.

TURKSE TORTEL:Op 12 juli was er een paartje bij het Spartelmeer.

KOEKOEK:Is waargenomen van 27 april tot 14 juni, steeds met 1 of 2 ex.

GIERZWALUW:Van 25 mei tot 26 juli vlogen er steeds aantallen van

2 tot 57 ex.,meestal boven het Spartelmeer.

GROENE SPECHT:Is 5 keer gezien,vliegend over het Vogelmeer,op 27

apr.,24 mei,21 en 24 okt. en 5 dec.

GROTE BONTE SPECHT:Is 4 keer gezien n.1. op 4 mei,29 aug.,21 okt.

(2 ex.) en 25 okt.

ZWARTE SPECHT: Op 29 aug. is er éénjex. tussen de meren waargenomen.

BOOMLEEUWERIK:Is van 8 maart tot 11 okt. met tussenpozen genoteerd

bij beide meren,met variabele aantallen van 1 tot 4 ex.Op 2 en 11

okt. waren er 6 ex. bij het Spartelmeer.

VELDLEEUWERIK:Op 25 jan. was er 1 ex. bij het Spartelmeer.Op 1 maart

trokken er 5 ex. over,zeer hoog,in N.0.richting,terwijl het geluid

6 maal gehoord -werd.Op 8 en 14 maart werd er ook trek gehoord en

2 ex. gezien bij het Spartelmeer.Op 30 mei en 2 juni waren er resp.

4 en 2 ex. bij het Vogelmeer.Op 12 sept.,2 en 29 okt. vlogen er

resp. 5»1 en 12 ex. naar het zuiden.

BOERENZWALUW:Is van 24 mei tot 12 sept. 7 keer waargenomen,met 1

tot 4 ex.Op 9 aug. vlogen er 10 ex. over.

HUISZWALUW:Is van 4 mei tot 12 juni 4 keer met resp. 3,1,2 en 7 ex.

BOOMPIEPER:Is van 17 apr. tot 29 aug. vaak zingend aangetroffen

bij beide meren .steeds maar 1 of 2 ex.

GRASPIEPER:Is vanaf 21 febr. tot 29 aug. 10 keer genoteerd met aan-

tallen van 1 tot 3 ex.Op 24 okt. vlogen er 16 ex. over naar het Z.

WITTE KWIKSTAART:Is vanaf 14 maart tot 11 okt. gezien bij beide

meren met aantallen van 1 tot 3 ex.Op 30 juni waren er 2 ad.ex.

met 3 juv. bij het Vogelmeer.

ENGELSE GELE KWIKSTAART:Is één keer gezien,op 3 mei bij het

Spartelmeer.

GELE KWIKSTAART:Is van 30 april tot 29 aug. 5 maal genoteerd.Op

3 mei waren er 6 ex. bij het Spartelmeer.Op 29 aug. vlogen er 4

ex. naar zuid en verder 1 en 2 ex.

KLAPEKSTER:Op 18 mei werd er 1 ex. genoteerd bij het Vogelmeer.

WINTERKONING:Werd dit jaar 11 keer genoteerd,meestal waren er

1 of 2 ex.Op 5 juli en 15 nov. resp. 4 en 3 ex.

HEGGEMUS:Was meestal bij de telling aanwezig, meest bij het Vogel-
"

meer met 1 tot 3 ex.Op 5 en 7 april waren er 4 ex. rondom het Vo-

gelmeer te zien.
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KRAMSVOGEL:Tot 2 maart zijn er zeer variabele aantallen geteld

van 2 tot 400 ex.,meestal op Duindoorns rondom het Vogelmeer.Vanaf

12 sept. ook veer aantallen van 3 tot 344 zwervende ex.De grootste

invasie was op 21 okt.Toen waren er bij het Vogelmeer en het Spar-

telmeer resp. 500 en 150 ex.

ZANGLIJSTER:Is gezien op 2 jan., 30 april en 18 mei.

KOPERWIEK:Van 28 dec. 1980 tot 2 maart '81 waren er kleine aantal-

len van 1 tot 35 ex.Op 24 okt. waren er resp. 52 en 25 ex. bij het

Vogel-en Spartelmeer.

MEREL:Werd meestal genoteerd met aantallen van 1 tot 6 ex. bij

het Vogelmeer.

TAPUIT;Is van 5 april tot 9 aug. waargenomen met 1 of 2 ex.,meestal

bij het Spartelmeer.Op 30 mei en 2 juni waren er resp. 2 en 4 ex.

bij het Spartelmeer en op 30 juni was hier een ex. met 1 jong

te zien.

R00DB0RSTTAPUIT:Is slechts 1 keer gezien bij het Vogelmeer op 9 aug.

PAAPJE:Op 29 aug. en 5 sept. ook 1 ex. bij het Vogelmeer.

GEKRAAGDE ROODSTAART:Op 30 april en 5 mei was er 1 ex. bij het

Vogelmeer.

NACHTEGAAL:Van 19 mei tot 31 juli werd zijn gezang gehoord,meestal

aan de westkant van het Vogelmeer,van 1 tot 5 ex.Op 4 mei waren er

9 ex.,aan het Vogelmeer en 2 bij het Spartelmeer.

R00DB0RST:Werd dit jaar 16 keer opgemerkt met 1 tot 4 ex.Op 15 nov.

varen er echter 6 ex. te beluisteren.

SPRINKHAANRIETZANGER:Is van 17 tot 30 april zingend gehoord.Op 26

en 30 mei en 5 juli waren er resp. 2,1 en 1 ex. bij het Vogelmeer.

BOSRIETZANGER:Is van 26 mei tot 5 juli 4 keer waargenomen aan de

noord-westzijde van het meer 2 keer 2 en 2 keer 1 zingende ex.

ZWARTKOP:Is op 14 april en 12 sept. genoteerd bij het Vogelmeer.

TUINFLUITER:Op 29 aug. werden 2 ex. opgemerkt bij het Vogelmeer.

GRASMUS:Was van 17 april tot 2 okt. aanwezig met 1 tot 5 ex.

BRAAMSLUIPER:Is van 19 apr. tot 19 aug. waargenomen met 1 tot 2 ex.

FITIS:De eerste liet zich hier horen op 2 april.De laatste op

26 juli,met aantallen van 1 tot 19 ex. meestal bij het Vogelmeer.

Op 25 mei waren er echter 31 stuks.

KOOLMEES:Werd het hele jaar genoteerd met kleine aantallen bij

beide meren,van 1 tot 6 ex.Op 4 jan. waren er 9 ex. bij het Vogelmeer.

PIMPELMEES:Werd met grote tussenpozen gezien met een enkeling tot

4 ex.Op 19 aug. waren er 14 ex. bij het Vogelmeer (misschien

jongen?).
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ZWARTE MEES:Op 28 febr. werd er één ex. bij het Vogelmeer gezien.

RIETGORS:Van 2 april tot 26 juli genoteerd met 1 tot 5 ex.Op 2

juni waren er 3 ex.,hierbij 1 zingend en een * met voedsel.

GROENLING:Werd van 21 febr. tot 19 aug. genoteerd met 1 tot 4 ex.

Van 19 aug. tot 12 sept. grotere aantallen van 13 tot 25 ex.

PUTTER:Is van 17 april tot 5 mei 4 keer genoteerd met 1 tot 3 ex.

Op 21 april waren er 10 ex. bij het Vogelmeer.

KNEU:Was van 29 maart tot 11 okt. veelvuldig aanwezig bij beide

meren met aantallen van 1 tot 31 ex.

VINK:Werd 11 keer,met grote tussenpozen,genoteerd met aantallen

van 1 tot 8 ex.Op 24 okt. was er trek naar het zuiden met 22 ex.

KEEP:Op 14 maart zijn er 5 ex. gezien bij het Spartelmeer.

RINGMUS:Is van 4 mei tot 2 juni 7 keer gezien. met 1 tot 8 ex.

Op 29 aug. zijn er 28 ex. bij het Vogelmeer geteld.

SPREEUW:Steeds genoteerd met tussenpozen ,in aantallen van 1 tot

31 ex.Op 30 juni was er een hele zwerm.Op 21 okt. telde men 20 ex.

bij het Vogelmeer en ca. 800 slaaptrekkers naar noord.Op 24 okt.

trokken er groepjes van 20 tot 120 ex.,totaal plm. 1300 over het

Vogelmeer en ca. 750 ex. over het Spartelmeer.

BONTE KRAAI: Is tot 14 maart, meestal bij het Spartelmeer

genomen met aantallen van 3 tot 21 ex.Vanaf 21 okt. aantallen van

1 tot 13 ex.(één met ring).

ZWARTE KRAAI:Was het hele jaar aanwezig, verdeeld over beide meren

met aantallen van 1 tot 14 ex.Op 31 okt. en 4 nov. waren er resp.

19 en 28 ex. te zien.

KAUW:Was het hele jaar te zien bij beide meren,met 1 tot 16 ex.

Na 9 sept. waren de aantallen groter bij het Spartelmeer,toen

waren er aantallen van 10 tot 25 ex.

EKSTER:Was ook geregeld te zien bij beide meren met 1 tot 8 ex.

Vanaf 30 okt. af en toe grotere aantallen van 12 tot 26 ex.

Het "Wed"

Op 31 okt. en 4 nov. heeft Dijkstra de vogels geteld met de volgen-

de resultaten:

31 okt. +500 Meerkoeten 4 nov. 380 Meerkoeten.

1 Knobbelzwaan 12 Tafeleenden.

33 Kuifeenden 95 Wilde Eenden.

Kok-en Stormmeeuwen waren wel 2 Knobbelzwanen,

aanwezig maar zijn niet geteld. 12 Slobeenden.
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Dit was weer de notering van het hele vogelgebeuren in de prachti-

ge meertjes van de Kennemerduinen.Niet alleen de vogels,maar

ook de verdere natuur heeft onze aandacht getrokken.Zo was de

Groene Kikker vaak te horen en werd er wel eens een Vos,Wezeltje

of Hagedisje gezien.

Nu rest mij nog om alle mensen die aan dit projekt hebben mee-

gewerkt hartelijk te bedanken,en er vooral op te wijzen,dat we

voortaan uitsluitend nieuwe waamemingslijsten kunnen accepteren.

Bert Leutscher


