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Vogewaarnemingen in 1966 aan het Grote Vogelmeer

in het Nationale park ”De Kennemerduinen”

Aalscholver: Op 6, 13 en 14 aug. 2 juv. exx. gezien en op 20 en 21

. • • ■"•' aug. nog 1 juv. ex.
:

-

Roodhalsfuut : In'het voorjaar op. 17 en 24 apr.. 1 ex. in zomerkleed.

In het nagaar :1' ex. op 26 en 29 sept. en 1 okt.

Geoorde fuut: Voorjaarswaarriemingen op 17, 24, 30 april en 5 mei

-:' 1 ex. Tweede periode van voorkonten op 17 juli 1 ex.,

24 juli 2 ad., op 13 aug. 1 ex. en op 11 sept. 2 exx.

Fuut : Pas in de nazomer op 2 juli kwam er 1 ex. in het meer,

.

■• -i'. i. .die er geregeld gezien werd tot 3 sept., daarna nog .-.

.'. '1 waarneming op 29 sept. van 1 ex.

Dodaarsr Eerste voorj aarswaarnemingen op 20 mrt
.

2 exx., daarna

pas op 11 apr. 1 ex., dan steed 1-4 vogels gezien gedu-

-.:: • .rende het hele broedseizoen. Pas op 24 juli 1 paar met

•.:.--: .2 jongen gezien. Op 31 juli 1 pr. met 1 en 1 pr. met

. .
b-j- 3 pulli gezien. Op 6 aug, toename van het aantal

dodaarsen n.l. 7 óó, 2 ++ 'en 8 juv., op 13 aug. 8 ad.

en 'M juv. en 15 exx. op 20 en 24. aug. Daarna wisselend

aantal}, op 11 sept. 10 exx. en nog 1 pr. ad. met 2

. . • jongen, die nog gevoerd werden. Na 15 okt. nam het

•'. ■ '■-...' aantal .af en werden af en toe enkele exx. gezien, 31 okt.

..-...• en 18 dec. .2 exx. ■ - v ■

Wilde eend: In mrt. en apr. in wisselend aantal van 2 tot 8 paar.

••'■.
... . .Op 5 mei 15 pulli, Op 3 juli nog 2 +* met 1 en 2 pulli.

Weinig ad. wilde eenden in juli en aug. Op 21 aug. opeens

. . toename, + 25 eenden, daarna aantal oplopend tot meer

dan 100 op 11 sept., daarna afnemend tot 40 met Kerstmis.

Wintertaling: '.- Op 1 apr. eerste paar in- het Meer, dit aantal oplopend

tot 7 exx. (5 óó en 2 $?) in .apr. Op 5 mei 1 paar, dat

.. er broedde en 6 pullen had. Half aug. toename van Winter-

talingen. Hun aantal is wisselend; hoogste aantal .na 2e

..-,:... helft nov. en in dec. 35~50 exx.

Zomertaling: Op 2 apr. 1 paar, 9 apr. 3 exx., 11 apr. 1 paar en

24 apr. weer 3 exx. Op 30 apr. en 5 mei 1 ó, 14 mei 1 6

dan een zomerwaarneming op 14 aug. 1 ó.

Smient: Tweemaal gezien, op 26 apr. 1 ó en op 29 sept. 2 exx.

Slobeend:.-. Op 5 mrt. 4 óó en T + aanwezig. In apr. 3 paar; begin

mei 10 exx. Daarna pas weer enkele slobben op 3 en 24

juli. Op 31 juli 9 exx., in aug. + 12 exx., in.sept»

en .okt
.

toenemend-.van 24-100-, exx. In nov. weer afnemend

:v - .
tot 20exx. op 13 nov., daarna alleen een waarneming

.-. .•-..f':i van '3..:- exx. .op 14'dec. •.

Kuifeend: , . In mrt
.

al in flink aantal + 40j in apr. toenemend tot.

... ... . . .-. ; 70} in mei nog steeds +40. Op 2 juli 15 ++ met 31

pulli gezien en op 3 juli 10 ++ met 50 pulli. Daarna

steeds ++ met jongen. Aantal kuifeenden «ind .juli + 40;

op 6. aug. 60 exx. Verder het hele jaar aanwezig, het aan-

.- tal schommelend van- 17-44. : .'-

Tafeleend:
. .Op 6 mrt. 30 exx., Later in mrt. tot 20 mrt. aanwezig

met + 15. exx. Op 1 en 2 apr. 2 paar, 12 meiló en 2 +?

1 juni 10 exx., dan pas weer op 14 aug. mot 2.
exx.,,op

16 okt. 5'óó en. 3'??, «P 30 en 31 ok't.- 40 exx., 14.dec.

10 exx., 18 dec. 27 en met Kerstmis 15 exx.

Op grond van geregelde vogelwaarnemingen door een aantal leden van de

Vogelwerkgroep Haarlem kunnen we het volgende verslag uitbrengen over het

voorkomen van vogels in het Grote Vogelmeer. De waarnemingsperiode loopt

van 5 maart tot 1 januari 1967.
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Brilduiker: In mrt. in het Spartelmeer. In het Vogelmeer 1 exx. op
- " 2 apr. en op 13 apr. 2 $$, tot 24 apr. 1 ó en 2

28 apr. 1 <5; Daarna afwezig tot 18 dec., toen er 1ex.

gezien werd.

Blauwe reiger: Alleen overvliegend, op 1 apr.lex.j op 13 en 20 aug.

2 exx.

Bruine kiekendief: Op 20 en 21 aug. 1 ex. en op 29 sept. 1 ex. overvliegend.

Blauwe kiekendief: Ook. alleen herfstwaarnemingen, op 7 okt. 2 exx. over-

vliegend en op 6 nov. en 18 dec. 1 ?.

Torenvalk: 1 ex. op 24 juli, 3 sept. 1 ex., op 29 sept. 2 exx. en

op 18 deo. weer 1 ex.

Sperwer: Op 14 dec. 1 ex. hoven het meer.

Knobbelzwaan: Tweemaal in het Meer gezien, op 26 en 30 apr. 4 resp. 1

ex,.-en op 18 dec. 3 exx.

Bergeend.:
.

Vanaf 20 mrt. 1 paar. Op 9 apr. Jj paar, dan wisselend

tot 6 paar, op 28 apr. 14 exx. Op 19 juni 1 pr. met ■

jongen en op 2 juli 1 pr. met 4 pulli gezien+ nog 1 pr.

ad. Op 3 en 11 sept. 1 ad. met 2 grote jongen aanwezig.

Fazant!
.

Af en toe op de eilanden en de oevers.

Waterhoen: . In mrt. en apr. 2 a 4, in. mei 6 exx. Begin juli 8 ad.

en 2 ?? met 2 en 1 pul. Op 24 en 31 juli 6 ad. en 2 juv.

Daarna steeds enkele exx. aanwezig met het hoogste aan-

tal van 11 exx ...op 6 nov.

Meerkoet:
;

. Gedurende het gehele jaar aanwezig. In mrt. 12-27 exx.,

in apr. met 11-15 exx* Op 2 juli 16 ad. en 3 pr. met

2+2+4 pulli. Dit aantal bleef vrij konstant. Na half aug.

schommelend van 30-60 exx. (60 op 25 dec.)
Scholekster:

.-
.

In mrt. enkele doortrekkers, 1-6 exx.,In apr. en mei

: 1-3 exx., op 3 j.u-11 1 Pr
*

me 1; 2 jongen en 3 ad. gezien.
In aug. af en toe aanwezig, laatste keer op 3 sept.

Kievit: In mrt. 2-4 exx., op 15 apr. 1 nest (3 eieren) en enkele

ad. vogels. In mei 5 t>r.}. 3 juli 3 exx. en 1 pr. met 2

juv. van 1 week oud.. Verder in juli en aug. .tpt de 13e

, nog enkele vogels, daarna- niet meer. Op 21 aug. veel

overvliegend.

Bontbekplevier: Op 2 apr. een pLoortrekker, op 9 okt. 1 ex. in het

Spartelmeer.

Kleine plevier: lp het Spartelmeer op 5 mrt.,13 en 15 apr. en daar op

28 .apr. 8 exx. In het Vogelmeer op 5 me i en 19 juni 2 exx.

en 3 juli 3 exx., Laatste waarneming op 10 juli.

Watersnip: Op 21 aug. 10 exx. hoven h.et Meer vliegend.
Grutto: Drie doortrekkers op 2 apr, en op 3 juli 4 exx.gezien.

Van mrt. tpt juli kwamen regelmatig vogels uit de omge-

ving aan het meer, daarna soms overtrekkend.

Witgatje:
.

Tweemaal gezien, 1 ex. op 3 apr. en op 20 aug.

Oeverloper: In het voorjaar 2 exx. op 28 apr. en 3 exx. op 12 mei.

Daarna pas weer op 24 juli. met 3 exx. en verder regel-

matig 1-8 exx. t/m 27 aug.

Tureluur: 28 apr. 3 exx. in het Spartelmeer, in het Vogelmeer

5 exx. op 16 apr,, 1 op 19 juni, 2 op 17 juli, 3 op

24 juli en 1 ex. op 20 aug. Op 27 aug. 5 exx. overvliegend.
Zwarte ruiter: Tweemaal geziep, 19 juni 1 :ex. én 20 aug. 3 exx.

Groenpootruiter: Doortrekkend, op 5 mei 2 exx, aan het meer, op 17 juli
1 op 20 en 21 aug. 1 en 2 exx. en op 27 aug. 3 exx.,

1 laat ex. op 15 okt.

Zilverplevier: Alleen op 16 okt. 1 ex. gezien.

Regenwulp: Op 3 aug. 3 exx. overvliegend.
Grote mantelmeeuw: Op 6 en 28 mrt. resp. 5 en 10 exx. In apr. tot de 24e

1 enkel ex., dan pas weer op 27 aug. 2 exx., 3 sept.

.4 ad. en 3 juv. en 13 nov. 7 exx.
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Kleine Mantelraeeuw: Op 28 mrt. en 1apr. 8 Britse,, op 13 apr. 8 Scandinavi-

sche mantels, op 16 apr. nog 15 exx.? dan pas weer op

24 juli 5 exx. van de Britse vorm. Op 14 aug. 10 exx.,

op 27 aug. 28 ad. en 10.juv., op 3 sept, 27 ad. en 12

juv. Op 11 sept. 8 exx., daarna een enkel ex. tot eind

| dec. ,
.

Zilvermeeuw r
" Op 5 en 13 mrt. _+ -75 a<i» 25 juv. exx., dan afnemend

afwisselend 0-50 exx. aanwezig. Op 3 juli 7 broedparen

op de eilanden, 2. : pulli gezien. Op 6 aug. 100 exx.,

27 aug. 26 ad. en 12 juv., op 3 sept. 20 ad. ën 17 juv.,

• • daarna af en toe enkele aanwezig. In het Spartelmeer op

9 okt. 150 en op 18 dec. 100-150 exx. aanwezig.

Stormmeeuw: In mrt. aanwezig van 40-100 exx. öp 20 maart,*dan
afnemend tot 1 apr. Op 10 apr, 12 ad. en 3 juv. Ongeveer

' 14 broedparen. Steeds een troep roestende vogels aari

• ' • het Meer, varieerend van 30 tot 80 exx. Op 3 juli 5

vliegvlugge jongen en 2 kleine pulli gezien. In aug.

•' nam het aantal stormmeeuwen af, op 14 aug. 8 exx.

Op 27 aug. 18 ad. en 12 juv. Op 3 sept. 40 exx. en

' verde.r tot half okt. enkele exx. In nov. en dec.

niet aanwezig.

Kokmeeuwen: In mrt. komen de broedvogels terug. + 200 paar. Zij ver-

blijven tot + 17 juli. Er zijn weinig jongen groot ge-

komen? 3 pulli 2 paar met samen 3 pulli gezien en 21

reeds vliegvlugge jongen, nog 3 vogels zaten te broeden.

Op 24 juli was hun aantal afgenomen tot 80 exx. en ver-

der werden ze in wisselend aantal gezien tot eind dec.

Visdief: Enige malen overvliegend gezien op 13 en 15 apr. en op

14 aug. 14 exx. in 2 troepen.

Zwartkopmeeuw: Deze is wel weer keren waargenomen, maar

heeft er weer niet gebroed..Eerst 1 ex. op 2, 10 ën 11

apr. gezien. Dan pas in juli weer op 9. en 10-eb op..:.;

17 juli zelfs 3 exx.

Tortelduif: Twee öxx. op 12 mei, en op 3 juli en 21 aug. 1 ex.

Houtduif: Op 12 mei, 2, 9 en 24 juli 1 ex.
.

'

Gierzwaluw: 1 ex. op 5 mei, op 3 juli 7 rondcirkelend.

Boerenzwaluw: Slechts 1 notitie: op 24 juli 3 exx.

Oeverzwaluw: Vrij vaak rondcirkelend gezien. Eerste waarneming op

3 apr. 1 ex., voorts op 30 apr. 2, 9 juli 2, 17 juli

5, 23 juli weer 2, 24 juli 10 - 30 en 31 juli 25 exx.

Op 6, 13 en 14 aug. resp. 4, 3 en 4 exx.

Grote bonte specht: 1 ex. overvliegend op 24 juli.

Zwarte kraai: Verscheen eind juli aan het Meer, op 24 juli 1 ex.,

werd verder tot eind dec. gezien in een aantal wisselend

van 1-7 exx.
0 0

Bonte Kraai: Alleen in dec. 9 en 2 exx. op de 18 en de 25
.

Kauw: Af en toe aanwezig. 13 apr. 1 ex., half apr. 7 exx.

eerste helf mei 9-12 exx. Op 21 aug. 8 exx. en op 31 okt.

een troep van 70 met roeken overtrekkend.

Grote lijster: 2 exx. op 12 mei.

Witte kwikstaart: In mrt. 1-2 exx., op 5 mei 3 exx., in juli en aug.

steeds 1-2 exx. aanwezig. In sept. 3 exx., de laatste

gezien op 11 sept.

Koolmees: Vanuit de dennenbossen af en toe bij het Meer. Op

5 mrt. enkele, op 12 mei 1 ex. en op 27 aug. 3 exx.

Pimpelmees: Op 18 dec. 2 exx.

Zwarte mees: Op 14 dec. 1 ex.

Glanskopmees: 1 ex. op 21 aug.

Merel: 1 ?
op 9 juli.

Tapuit: 1 maal in het voorjaar op 3 apr. 1 ex. en na de zomer

op 6, 27 aug. en 3 sept. 2" exx.
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RoocLborsttapu.it: 1 doortrekker op 3 apr.

Paapje: Op 17 >23 en 24 juli en op 6 aug. 1 ex.

Roodborst: slechts 1 maal gezien, op 3 sept, één doortrekker.

Kramsvogel: Op 16 okt. 2 troepen op de duindoorns fouragerend.

Grasmus: Broedvogel op de oever in de doorns. Eerste op 5 mei,

4 exx. op 12 mei. Op 3 juli enkele en 1 paar met 2 juv.,

op 24 juli 3 exx.

Fitis: Vanaf 11 apr. tot 24 juli steeds 1 tot 4 exx. langs

•de oever in het hout.

Heggemus: Vanaf 5 mrt, tot 24 juli steeds enkele exx. zingend

in de struiken op de oever. Op 3 en 9 sept. nog 2 exx.

Boomleeuwerik:. Op 5 mrt. 3 exx., op 20 mrt. en 1 apr. 1. ex. en 2_4 aug.

10 exx.

Gras.pieper: 1 ex. op 28 mrt. genoteerd en 5 exx. op 10 dec.

Spreeuw: Komen af en toe baden en drinken aan het Meer. 1 apr.

1 ex., 3 juli 3 troepjes, 24 juli 17 en 27 aug 50 exx.

Kneu:
. Op 5 en 12 mei 2 exx., 3 juli 6 en 9 en 24 juli 1 ex.

en op 11 sept. 5 kneuen.

Kruisbek: . Overvliegend vanuit dè dennenbossen. Op 9 juli en

21 aug. 1 ex., op 9 sept. 4, 11 sept. 2 en 6 nov.

5 exx., 10 dec. 7"exx.

Vink: • Op 27 aug. 1 en op 3 sept. 4 doortrekkers.

Rietgors: Waarschijnlijk broedvogel in de rietkraag. Gezien

zingend ó vanaf 9 apr. tot 24 juli.

Huismus: 3 apr. 1 ex.

In de dennenbossen om het Meer gezien:

Zwarte specht: 5 mrt. 1 ex.

Goudhaantje: 29 sept. enkele exx.

Kuifmees: 2 exx. op 29 sept.

Bonte Vliegenvanger:Op 24 aug. en 29 sept. 1 ex.

Voor de Vogelwerkgroep Haarlem

G.E.C. Bloem-Margadant

Veldlaan 8

Bentveld.


