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Vogelinventarisatie van het vogelmeer en Spartelmeer

in de Kennemerduinen 1982

door Leden van de Vogelwerkgroep Haarlem E.O.

ïn tegenstelling tct voorgaande jaren is nu één lijst opgesteld,waarbij de

oroedvogels en de vermoedelijke met een sterretje
*

zijn aangeduid.

De opsomming van de getelde vogels is op volgorde van de bekende SOVCN-lijst.

1.Roodkeelduiker.

Eén mot stookolie besmeurt exemplaar word 31 januari op het opartelmeer gezien.

2. Dodaars. *

Zowel op het Vogelmeer als op het Spartelmeer werden het gehele jaar een of

enkele exemplaren v-.ngetroffen.De aantallen varieerden van 1 tot max.8 op het

Vogelmeor en 1 tot uax.9 ov het Gpartelneer,0p liet V
0

gelmeer werd 25 juli

een paartje met een juv. gezien.

3. Fuut.

Deze socrt is het hele jaar op beide meren vertegenwoordigd.Je aantallen

variëren van 1 tot max. 16
•
In totaal werden drie nesten o het V

n
gelrneer gere-

gistreerd.liet maximaal aantal waargenomen pulli was zeven.

4. Roodhalsfuut.

L
aft£fc tijd werd een exemplaar (S februari zelfs 2 op het Vogelmeer en 1 op het

opartelmeer ) in zomerkleed op het Vogelmeer gesignaleerd. (31/1;1 ,5,20/2;

15 en 21/4; 2, 5 en 7/5; 15 en 2Ji/b).

5. Kuifduiker.

Deze fuutachtige werd eerst op het Spartelraeer en later op het Vogelneer

gezien.Cp 7 februari zelfs 2 ex.(3l/l;1 en 7/2; 22 er: 29/8).

6. Geoorde Fuut.

Op 15 juni werd een paartje gezien en op 22 augustus 1 ex.

7. Roerdomp.

Een waarneming op 13 januari van één ex. op het kleine eiland van het Vog.meer.

8. Blauwe Reiger.

Bij tijd en wijle bezoekt deze soort het Vogelmeer en in mindere mate het Spartel-

noer.Het betrof steeds 1 ex.Vermoedelijk een vaste klant.Op 15 aug. trokken

5 ex.over.

Globaal werd 1982 weerkundig gekenmerkt door een kwakkelwinter, de meertjes

waren in februari en maart tijdelijk bevroren; een koud voor jaar, daarentegen

een warme zomer en een natte herfst met voor de tijd van het jaar hoge temperatu-

ren. De waterstand was in het voorjaar hoog maar verlaagde door het fraaie

zomerweer. Tijdens de herfst steeg het water weer tot abnormale hoogte.

Met 83 (1981-78) ontvangen lijsten, waarop 125 (1981-105) verschillende vogelsoor-

ten, is 1982 een boeiend vogeljaar geweest. Van de 125 waargenomen vogelsoorten

hebben ca. 38 soorten ook bij of in de omgeving gebroed dan wel een poging

daartoe gedaan.
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9. Purperreiger.

Cp 29 aug. en 1 sept. werd op het grote eiland in het Vogelmeer één juv.

gezien,dat volgens de gegevens later ïri westelijke richting wegvloog.

10.Knobbelzwaan.
*

Vrijwel het hele jaar waren op het Vogelneer en net Spartelmeer knobbelzwanen

te zien.Het paar dat op iiet eiland van het Spartelmeer broedde bracht met

succes twee pulli groot.

11. Kolgans.

Ca.100 ex. trokken op 1 febr. over in KC-richting.

12.Grauwe Gans.

Op 13 januari vlogen 33 ex. over in z-ricnting; 26 mei werd 1 ex. op het

V
0 r;elmeer gezien.

13.Rotgans.

Op 1? okt. werd 1 juv. op het Vogelmeer gezien.

14. Nijlgans. *

Deze exoot verbleef tot november op het Vogelmeer als broedpaar en bracht

5 pulli (23 juni) voort.Het broedpaar van het Spartelmeer kwam in april aan

en bracht 8 pulli voort waarvan er uiteindelijk 1 overbleef.

15. Bergeend.

De aantallen bergeenden bij het V
0 gelmeer varieerden van 1 tot 11 ex. Op het

Spartelmeer verbleven 1 tot 7 ex. In september verbleef lange tijd een juv.

bij het Spartelmeer .Van overige breedresultaten zijn geen meldingen binnen-

gekomen.

16. Smient.

Cp 5 maart werden 1nan. en 1C vr. op het Vogelmeer gesignaleerd.Deze vertrokken

later in zuidelijke richting.

Krakeend.

De krakeend werd hoofdzakelijk op het Vogelveer waargenomen in aantal varië-

rend van 1 paar tot 10 ex.In oktober en november werden nog enige ex. ('+ tot 6)

op het Vogelmeer gesignaleerd.Op het grote eiland van het Vogelmeer werd op

h juni één broedgeval waargenomen.0 v er enig broedresulta.* t bestaan geen geg.

18. Wintertaling

Vrij regelmatig werd deze soort fouragerend aangetroffen.meestal één tot lx

ex.; ?9 aug.6 e-x. ;10 okt.10 es.;2o aag. 16 naar zu : d doortrekkend.

19. Wilde Eend. *

Het hele jaar door kan deze eendesoort 07 beid.» rr.ex'en worden waargenomen,

hg aantallen in varieerden van twee tot hC ex. Cp beide rr.erun is de wilde

eend troedvogel geweest:

Vogelmeer Spartelmeer

5/5-'* pulli; 7 en 76/5-5 pulli

lVC-3pulli; i5/6-', +J+'. pulli

P2/6-3+- pulli; 8/7-10 pulli.

15/':-5 P'ulli ; 6A-4 pull i\??/C-?i6 null!

2J/fj—19 pulli; 8/7-6 pui..i; ?5/?-7 i-Hi
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20.Pijlstaart.

Op 1 febr. trokken 60+7 ex. over in «G-rienting; 25 okt. 5 ex. rienting?

21. Slobeend.

Vrijwel het hele jaar worden één of enkele exemplaren waargenomen,zelfs balt-

oend.Met name het Spartelmeer in in de herf.it en tijdens de winter belangrijk

aio fourageergebied.Vanaf augustus tot het meer dichtgevroren Was,werden aan-

tallen slobeenden waargenomen van 9 tot 109 ex.

22. Tafeleend.

De tafeleend werd vrijwel uitsluitend wa rgeuonien op het Vogeltnecr met aantallen

variërend van enkele ex. tot max. 5ó ex.Cp h juni werd een broedgeval gemeld

op het grote eiland ; van trcedresultaat is echter niets bekend.

22. Kuifeend. *

Deze eend is op zowel het Vogelmee-r els op het Spartelmeer het hele jaar vertegen-

woordigd in aantallen variërend van enkele ex. tct 35 ex. per neer.De volgende

broedrecultaten kunnen worden gemeld:

V-gelmeer: 7 mei 5 pulli; 23 juni 1+'f pulli; 8 juli 6 pulli,

Spartelmeer:22 juni 12 pulli;8 en 25 juli 1*+ pulli; 1 aug. 8 pulli en 8 aug. 5»

24. Zwarte Zeeëend.

Cp 5 februari werd 1 vr.ex. op het eiland van het Spartelneer gezien;op 7 febr.

twee ex. op het Vogelmeer.

25. Brilduiker.

Cr 31 en 1 febr. een vr. ex. op het Vogelneer;op 1J febr. een vr. ex. op

net Spartelmeer;20,21 en 22 nov. en 26, 27 en 29 dec. een vr. ex. op het

Spartelmeer en 20 nov.zélfs 2 vr. ex.

26. Nonnetje.

Een vr. ex. werd 1 febr. op het Vogelmeer gezien.

27.Middelste Zaagbek.

Tien april vlogen een man.en vr.ex. laag over het Spartelmeer in noordelijke

richting.

28. Grote Slagbek.

Drie april een vr.ex. op het Vogelmecr en een man.ex. vloog in oostelijke rich-

ting over het Spartelmeer.Op zes november aren zes ex. in overgangskleed op>

het Vogelmeer, deze vlogen later iö zuidelijke richting weg.

29. Bruine Kiekendief.

Van deze pro< ivogel werden de volgende gegevens verkregen bij het Vogelmerr:

21 april een man. ex. vloog in noordelijke richting over het meer,

26 aug. een vr.ex. was b\j het meer aanwezig,

29 aug. een vr.ad.ex. vloog laag over het meer,

3 okt. een vr. ex. aanwezig.

30.Blauwe Kiekendief.

Op l'-*,2'f en 25 okt. en 21 nov.wac een vr. ex. bij het Vogelmecr en op 22 nov.

b
:

j het Ipartelmeer.

NONNETJE
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31. Sperwer

Bij het Vogelmeer werd op de volgende data telkens één ex.waargenomen: 5 febr.

14 en 25 oktober.Op 11 maart vloog 1 ex. over het Spartelmeer.

32. Buizerd.

Op 12 september werden 3 ex. zwevend boven het Vogelmeer gezien.Op 31 oktober

vloog 1 ex. over het Spartelmeer.

33. Torenvalk.

Deze prooivogel werd in augustus,september en oktober regelmatig bij de meren

waargenomen.Vermoedelijk is het een broedvogel van de aangrenzende naaldbossen.

34. Boomvalk.

Cp 29 en 31 augustus en op k en 25 september werd een juveniel,op insecten

jagend,boven het Vogelmeer gezien.

35. Fazant.

de meeste waarnemingen van de fazant koman van het Vogelmeer waar 1 tot 3

hanen werden waargenomen.

36. Waterral.

Op 13 januari en op 22 augustus werd 1 ex. bij het Vogelmeer gehoord.

37. Waterhoen.

Het waterhoen werd sporadisch op het gezien.Cp het Vogelmeer

werden 1 tot 10 (28/H)ex. gezien. 0
v
er het aantal broedparen valt weinig te

zeggen,wel over het broedresultaat: 23 juni-1 pul.;8 juli-1 pul ;25 juli-3 pulli

1 aug.-1 pul; 27 aug.-2 pulli; k pulli.

38. Meerkoet

Voor de meerkoet betekent het Spartelmeer een belangrijk fourageergebied in de

herfst- en wintermaanden.Van januari tot april waren enkele tot 120 meerkoeten

aanwezig;van augustus tot december van enieLe tot 715 ex.

ligt Vogelmeer blijkt deze functie veel minder te vervullen,maar blijkt belang-

rijker te zijn als broedgebied.

Op het Spartelmeer werden de volgende aantallen pulli waargenomen:

30 mei 2; ó juni 9; 23 juni 2; 1 aug. 2.

Aantallen pulli Vogelmeer: 15 mei 2; 14 juni 2; 15 juni

27 juni 2+1+1+3; 23 juni b; 8 juli 25; 1 aug. 6; 27 aug. 3.

39. Scholekster.

Van 5 maart tot 8 augustus werd deze vogel regelmatig waargenomen op het

Vogelmeer en Dpartelmeer in aantal variërend van 1 tot 1o ex. In de omgeving

van het opartelmeer hebben twee paar scholeksters gepoogd te broeden (parkeer-

plaats en noordzijde opartelmeer) .Van broedresultaat is echter niets bekend.

40. Kluut.

Op 5 tnei bij het Vogelmeer 1 ex.

41. Kleine Plevier. *

De kleine plevier werd in aantallen van 1 tot k ex. bij het Cpa
rtelmeer gezien.

Eén paartje gebroed op het parkeerterrein.Van broedresultaat is evenwel

niets bekend.
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42. Bontbekplevier.

ién paartje waargenomen bij het op 15 mei;6 juni;25 aug. ;25 aug.

43. Kievit.
*

:>e~,a vogel werd in voor- en najaar op de trek in aantallen van 5 tot ca 25

getei i.Tijdens het broedseizoen waren 2 tot 6 ex. aanwezig.Op 5 mei wei d een

broedgeval gesignaleerd op het kleine eiland in het Vogelmeer.Over broëd-

resultaat is evenwel niets bekend.

44. Kanoetstrandloper.

Bij het opartelmeer op de slikkige stranden de volgende waarnemingen:

25 en 26 aug. 2; 51 aug. 1; b en 5 sept. 1; en 8 en 9 sept. 5 ex.

45. Kleine strandloper.

üén wa rneming bij het Spartelmeer op 27 aug. 1 ex.

46. Krombekstrandloper.

Eén waarneming bij het Spartelmeer cp 23 aug. 1 ex.

47. Bonte Strandloper.

Van deze vogel de volgende waarnemingen:

bij het Vogelmeer: JA augustus 1 ex.

bij het Spartelmeer: 1p rr.ei 7 ex.; 2? en 23 aug. 2 ex; 28 aug. k ex; 27 aug. 3 ex;

2? sept. 3 ex.; en10 okt. 8 ex.

48. Watersnip.

Se volgende waarnemingen bij het Vogelm er:

25 okt. 1; 21 nov. 1; 29 dec. 3;

Bij het Spartelmeer: 3 maart 1; 17 okt. 1; 21 nov. U ex. var: noord naar zuid

trekkend.

49. Rosse G
r
utto.

Op 21 april 1 ex. op het genaaide vïak aan de zuidwestzijde van het Vogelraeer •

Op 3 sn 10 okt. 1 ex. bij het Spartelmeer.

50. Regenwulp.

Bij het Voeslraeer oy 5 mei 2 ex. en bij het Spartelmeer; 8 aug. 2 ex. overtrekkend,

20 okt. 1 ex. aanwezig.

51. Wulp.

De volgende waarnemingen bij het Vogel- en Spartelmeer werden aangetekend;

28 jan. 1; 20 febr. 2; 3i5 en 10 april 1; C juni 1; 22 aug. 1 ex. naar het

zuiden overvliegend en op 10 okt. 5 ex.

52. Zwarte Ruiter.

bij liet Vogeimeer oj 29 aug. 1 ex. en tij het St.-rtelmeer op o aug. P cx. on op

12 sept. 2 ex. aanvliegend en meteen weer wegvliegend.

53. Tureluur.

Op
"

>2 juni 1 ex. ei. 25 aug 1 ex. bij het V
0gelmeer.

54. Groenpootruiter.

Br het Zpnrtelneer op 1 en 8 aug.1; 15 aug, 2; 1c- aug. 5; 22 aug. 1; 23 en 25

aug. 2; Ln fe
n 2S aug. 1 ex.

KROMBEK
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55. Witgatje.

Bij het Vogelmeer op 15 april 1 ex. en op 15 aug. 2 ex.

56. Oeverloper.

35 j het Vogelmeer op 7 mei 2; 25 juli 5; 1,22 en 23 aug. 1 ex; 15 aug. 2 ex.

Bij het Cpartelmeer op 1 aug. 1; 15,23 en 2? aug. 2; 22 en 28 aug. 3; 1 en 8

sept. 1; b en 5 sept. 2 ex.

57. Dwergmeeuw.

Bij het Spartelmecr op 31 aug. en
b sept. 1 juv.

58. Drieteenmeeuw.

Bij het Spartelmeer op 8 sept. 1juv.

59. Kokmeeuw. *

Twee brccdgevallen op het grote eiland van het Vogelmeer.Gyerigens verblijven

enkele tot ca.150 ex. het gehele jaar door in de omgeving van de meren.

60. Stormmeeuw. *

Zowel bij het Vogelmeer als het Spartelmeer komen het gehele jaar stormmeeuwen

voor.Na augustus verblijven de meeste bij het Spartelmeer .Op het grote eiland

van het Vogelmeer hebben 16 paren gebroed.

61.Kleine Mantelmeeuw. *

Van januari tot augustus bevinden de meeste exemplaren zich bij het Vogelmeer

na aug stus bij het Spartelmeer,in aantallen variërend van een enkele tot

max. 42 ex.Cp het grote eiland van het Vogelmeer hebben 14 paren gebroed.

62. Zilvermeeuw.
*

Vaxi januari tot augustus bevinden de meeste exemplaren,in aantal variërend

van enkele tot ca. 550 ad. op het Vogelmeer,na augustus bij het Spartelmeer

in aantallen van 1 tot 82.Op het grote eiland broedden 225 paren en op het

kleine eiland 19.

63. Grote Mantelmeeuw.

Van januari tot mei werden de meeste grote mantelmeeuwen, 1 tot 12 ex,,bij

het Vogelmeer gezien.Van oktober tot eind december, 1 tot 11 ex.,op het

parkeerterrein bij het Spartelmeer.

64. Visdiefje.

Bij het Vogelmeer op 2 mei 3 naar het noorden overvliegend; 25 juli 2 ex.

Bij het Spartelmeer 25 juli 1 ad.+ 1 juv. overvliegend en 22 augustus 8 ex.

overvliegend in zuidelijke richting.

65. Holenduif.

De holenduif werd één keer waargenomen en wel op 3 april boven het Spartelmeer

in zuidelijke richting vliegend.

66. Houtduif. *

Deze werd vrijwel het hele jaar wa rgenomen bij zowel het Spartelmeer als het

Vogelmeer.Meestal 1 of 2 ex.Vrijwel zeker broedvogel van de aangrenzende

naaldbossen.

67. Turkse Tortel.

iüên waarneming op 10 oktober van ca. 25 overtrekkende exemplaren.
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68. Tortelduif. *

Van mei tot en met augustus bij het Vogelmeer aanwezig in aantal variërend

van 1 tot max. k ex. Hoewel geen broedgevallen gemeld zijn, zal deze soort wel

in de naaste omgeving gebroed hebbcn.

69. Koekoek.

Waarnemingen van de koekoek bij het Vogelmeer op 5»7 en 26 mei en 23 juni 1 ex.

Bij het Spartelmeer 2 mei en 23 juni 1 ex. en 22 juni 2 ex.

70. Groene Specht.

Op 3»1°i22 + en 25 oktober 1 ex. bij het Vogelmeer.

71. Grote Bonte Specht.

Op 22 juni 2 ex. en op 8 augustus 1 ex. nabij het Spartelmeer.

72. Kleine Bonte Specht.

Op 28 augustus 1 ex. bij het Vogelmeer.

73. Boomleeuwerik. *

Waarnemingen van de boomleeuwerik betreffen een zingend ex. ,dat zich tussen

de meren ophield (8,13 en 2b maart; 10 april; en 22 juni 1 ex.).

74. Veldleeuwerik.

In het voorjaar werd incidenteel de veldleeuwerik waargenomen;op de volgende

data bij het Vogelmeer: 5 febr.11 en 13 maart 1 ex.; en bij het Spartelmeer:

2b maart b ex.; 31 maart 1 ex. en 5 april b ex.

Tijdens het najaar werden grotere aantallen op de trek genoteerd:25 aug. 4;

17 okt. 6; 25 okt. 67 en 14 ex.

75. Oeverzwaluw.

Eén waarneming van 'f ex. bij het Vogelmeer op 5 mei.

76. Boerenzwaluw.

In het voorjaar en zomer fouragerende ex. boven het Vogelmeer; 5 april 3;

2 mei 2; 5 mei 7; 7 mei 4; ih en 15 juni 2; 22 juni 6.Tijdens de trek naar het

zuiden op 25 aug. 5; 28 sept. 2.

77. Gierzwaluw.

Fouragerende vogels boven het Vogelmeer op 5 mei 2; juni 8; 22 juni 6;

boven het Gpartelmeer op '\k juni 10; 22 juni 1; 22 aug. 3; 28 aug. 1.

78. Huiszwaluw.

Fouragerende huiszwaluw:

boven het Vogelmeer en Spartelmeer:

15 juni 4 2? en 23 aug. 11

25 aug. 2 25 aug. 14

5 sept. 10 28 aug. 90 en 27 aug. 20

79. Boompieper.

Olechts 4 waarnemingen werden gedaan van de boompieper bij het Vogelmeer op:

10 april 15; 25 juni 1; 25 aug. 2 ex.

80. G
raspieper.

*

De graspieper was van maart tot september steeds aanwezig bij het Spartelmeer
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met 1 tot 6 ex.

Van september tot november werden zowel bij het Spartelmeer als het Vogelmeer

trekwaarnemingen gedaan van 1,3,10,12,18 en 30 ex.

81. Gele Kwikstaart.

Drie waarnemingen van de gele kwikstaart tijdens de trek.Bij het Vogelmeer

op 23 augustus 6; en 1 sept. 1; tij het Spartelmeer op 22 aug. 5 ex.

82. Witte Kwikstaart. *

De witte kwikstaart was van maart tot september steeds aanwezig bij het Jpartel-

meer met 1 tot k ex. Vanaf september tot november werden zowel bij het Gpartel-

meer als bij het Vogelmeer trekwaarnemingen gedaan,variërend van 1 tot 6 ex.

83. Winterkoning. *

Van maart tot en met december steeds met 1 of 2 zingende ex. bij het Vogelrneer

aanwezig.

84. Heggemus. *

Het hele jaar 1 tot 5 ex. ,al dan niet zingend, bij het Vogelrneer aanwezig.

Br het Spartel meer van april tot juli 1 tot 3 ex.

85. Roodborst. *

Vrijwel uitsluitend het hele jaar door bij het Vogelrneer waargenomen met 1 tot 2

ex.,waarbij 25 oktober met 8 ex. als uitschieter.

86. Nachtegaal. *

Van mei tot augustus 1 tot 5 ex. zingend rond het Vogelrneer.

87. Gekraagde Roodstaart.

Slechts drie waarnemingen: 26 mei 1 vr. ex. bij het Spartelmeer; 1*+ juni 1 ex.

bij het Vogelmeer en op 22 juni 1 ex. tu&sen de meren.

88. Paapje.

Drie waarnemingen van het paapje bij het V
0gelmeer: 22 aug. 1; 25 aug.2; en 12

sept.1.

89. Roodborsttapuit.

De roodborsttapuit werd 2 keer waargenomen bij de ingang van het parkeerterrein

bij het Spartelmeer

90. Tapuit.
*

De tapuit werd tussen april en september regelmatig waargenomen in de omgeving

van het Spartelmeer met 1 tot b ex. Bji het Vogelmeer een mannetje op 7»15 en

26 mei.

91. Merel. *

De merel werd vrfwel het hele jaar waargenomen bij het Vogelmeer met 1 tot 5 ex.

92. Kramsvogel.

Van medio september tot eind december werd de kramsvogel als wintergast veel

bij het Vogelmeer o de duindoornbessen waargenomen ( 3,3»30,75i 18,20,105»112,

en 2J ex.).
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93. Zangljjster.

Een gering aantal waarnemingen van de zanglijster bij het Vogelmeer 12 sept.

ca.9 en 14 okt. 2; bij het Dpartelmeer 5 april 1 ex.

94. Koperwiek.

Van oktober tot november het meest waargenomen bij het Vogelmeer; 1,3,5»

1C-tallen en 7C ex.

95. Sprinkhaanrietzanger.
*

Drie waarnemingen bij het Vogelmeer; 2 mei man. zingend, 15 mei en 22 juni 1 ex.

96. Rietzanger.

Cp 5 mei werden 3 ex. zingend bij het Vogelmeer gehoord.Vermoedelijk op doortrek.

97. Bosrietzanger .

*

Op 1, 15 tot 22 juni werd de bosrietzanger zingend gehoord bij het Vogelmeer,

in aantal variërend van 1 tot k ex.

98. Braamsluiper. *

Var anril tot 25 juli werd telkens 1 ex. zingend waargenomen bij het Vogelmeer.

99. Grasmus.
*

Zowel rond het Vogelmeer als ton zuiden daarvan,werd de grasmus tussen 5 mei en

S juli veel waargenomen met aantallen tussen de 1 en 5 ex..Op 22 juni met 2 juv.

100. Tuinfluiter.

Twee waarnemingen van 1 ex. bij het Vogelmeer op 15 mei en 8 juli.

101. Zwartkop.

Uitsluitend tijdens de trek waargenomen; 1 sept. 1 vr.ex.;25 okt. en 29 dec.

1 manl.ex. ; en bij net opartelmeer op 3 okt. 1 ex.

102.Tjiftjaf.

3ij het Vogelmeer op 5 april 1 ex.

103.Fitis. *

i-iSt narre bij het V
G gelmeer werden de meeste fitissen gehoord.Tussen 5 april

en 1 september varieerden de aantallen tussen 1 en 19 ex. incl.juv.

Bij het Spartelmeer waren incidenteel 1 tot fitissen aanwezig.

104. Goudhaan.

Op 25 oktober 5 ex. bij het Vogelmeer.

105. Baardmannetje.

Op 29 augustus aan de oostoever en de zuidwastoever van het grote eiland

werden minimaal 2 en 3 baardmannen gehoord.

106. Staartmees.

Cp 25 oktober werden enkele ex. bij het Vogelmeer gezien.

107. Pimpelmees.

Met name van september tot eind december werden van 1 tot max 5 ex. bij het

Vogelmeer gezien.

GOUDHAANTJE
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108.Koolmees.
*

Deze vogel komt het hele jaar voor rond het Vogelmeer,in aantal variërend

van 1 tot 4 ex. tijdens het Lroedseizoen en tijdens het trekseizoen met 1 tot 15 ex.

109. Vlaamse Gaai.

bij iiet Vogelmeer gezien op 25 juli 1; 28 aug. 2 ex.

bij het Spartelmeer op 3 okt. 2 ex.

110.Kauw.

De kauw kan het he'e jaar of in de omgeving van de meertjes v/orden waar-

genomen in aantallen van 1 tot 6 ex. In de herfst tijdens de trek liggen de aan-

tallen gemiddeld wat hoger tot zelfs 10 ex.

111.Zwarte Kraai.

De zwarte kraai is ongetwijfeld broedvogel in de aangrenzende denneboasen.

Gteeds werden bij de meertjes 1 tot 6 kraaien gezien.Op 3 april zelfs 10 resp.

20 ex.

112. Bonte Kraai.

Tijdens de herfst en winter werden of bi; het Vogelmeer of bij het Spartelmeer

1 tot bonte kraaien gezien.Op 6 november werden 20 ex. geteld.

113.Roek.

Tijdens de herfsttrek op 2k oktober twee waarnemingen bij het Vogel- en 3partel-

meer van 32 resp.20 roeken.

114. Eksters. *

D
e

ekster is het hele jaar aanwezig bij of in de omgeviiig van het Vogelmeer met

gemiddeld k ex. variërend van 1 tot 12 ex. Bij het Spartelraeer werd de ekster

minder frequent gezien.Vermoedelijk bij gebrek aan broedgelegenheid; echter

regelmatig fouragerende eksters in de naaste omgeving.

115. Spreeuw.

Van de spreeuw valt feitelijk alleen te vermelden dat zij tijdens het uroed-

seizoen fourageert in de omgeving van de meertjes.Het accent bij de spreeuw

ligt feelal meer bij de grote zwermen fouragerende juveniellen + adulten en

tijdens de trek in de herfst de hcfderdtallen overtrekkende vogels.

116. Huismus.

ï
w

ee waarnemingen van de huismus bij het Vogelmeer op 25 en 31 aug. 8 ex.

117. Ringmaus.

Van de ringmus ook een beperkt aantal waarnemingen bij de meertjes.

Gp 1 aug. 2 ad.+ 2 juv. De overige waarnemingen harden betrekking op

1,2,'4 of 8 ex.

118. Vink.

De vink werd voornamelijk in winter en herfst als trekvogel gezien.Meestal

1 tot 3 ex. met een uitschieter op 2S okt. 75 ex.
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119. Groenling.

W
a
t over de vink werd vermeld geldt in feite ook voor de groenling.Van

,'augustus tot medio november doortrekkende groenlingen in aantal variërend

van 1,7,12 en 15 ex. met als uitschieter 28 september 28 ex.

120. Putter.

Cu 51 januari 15 ex. bij het Spartelrneer en op 15 april 3 ex. bij het Vogelmeer.

121. Sijs.

Lij het Vo .elmeer op 2 jan. 30 ex. laag overtrekkend op 5 april 8 ex. Bij het

Spartelrneer op 3 april 30 ex.

122.Kneu. *

Zowel in de omgeving van de meert jen tijdens het uroedseizoen met 2 tot k ex.

aanwezig als tijdens de herfsttrek in aantal variërend van 2 tot max. 12 ex.

123.Frater.

Bij het onartelmeer op 3 oktober 3 ex.

124. Kruisbek.

Twee pnar niet nader geïndentif iceerde kruisbekken bij het Vogelmeer op 21 nov.

125. Rietgors. *

Van medio maart tot eind oktober werden regelmatig 1 tot 'l rietgorzen gezien

en gehoord bij het Vogelmeer met op 22 juni zelfs 6 zingende ex.

Vermoedelijk drie broedparen.

Rent mij nog een woord van dank aan de heer Lert L
eU

tscher déé met veel toewijding

de voorgaande jaren de verslagen Qpsïelde,naar door persoonlijke omstandigheden

daarvoor geen gelegenheid meer heeft.

Pieter Dhont

heemstede, april 19>
Q
3«


