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Waarnemingen aan het ”Grote Vogelmeer”

in de Kennemerduinen Gedurende 1964

Geoorde-

Fuut Het eerste ex. werd waargenomen op 21 maart; daarna

meestal enkele ex. (maximaal 4 op 7 mei) aanwezig;

Fuut De oude vogels werden voor het eerst waargenomen op 21

maart; de 2 jongen werden in juni gesignaleerd; de oude

vogels verdwenen in juli, de jongen werden nog waar-

genomen tot midden september.
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Dodaars

Wilde-

eend

Winter-

taling

Slobeend

Smient

Topper-

eend

Kuifeend

laatste ex. gezien op 13 september. Er werd slechts

1 jong waargenomen.

De eerste ex. werden waargenomen vanaf eind maart;

er waren waarschijnlijk 2 broedparen; de eerste jong-

en werden gezien op 27 juni;. Gedurende augustus en

september tot maximaal 16 ex. aanwezig, In oktober

snel verdwenen; geen nov.-dec.- waarnemingen.

In januari en februari slechts kleine aantallen,

max. 10; maart - april enkele 10-tallen, 2e helft

mei 50 ex; juni-juli slechts 10-20 ex., met een hp

60 op 29 juli; augustus-half oktober enkele 10-

tallen, met als top 80 op 5 september-en 100 op 4

oktober; daarna slechts enkele ex. tot eind van het

jaar.

De eerste 14 ex. gezien op 8 maart; daarna steeds

kleine aantallen aanwezig (max. 6) tot half augustus;

vanaf begin september weer terug in grotere aantallen

40) tot eind van het jaar.

In klein aantal tot 5 ex. van begin maart tot eind

mei; tweede helft juni enkele 10-tallen, juli en

eerste helft augustus slechts enkele ex., daarna tot

eind oktober van 25-50 ex. aanwezig, met als top-

data 30 augustus (250 ex.) 13-september (180 ex.)

en 20 september (75 ex.) in november slechts enkele

ex. overgebleven; geen waarnemingen.

7 ex. op 4 en 11 oktober, en 1 op 25 oktober

Een waarneming van 2 ex. op 24 oktober.

Vrijwel constant aanwezig in enkele 10-tallen; van

half september-half oktober echter maximaal 10;

vermoedelijk 8-10 broedparen.
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Tafeleend Van begin - eind maart 5-20 ex. aangetroffen; daar-

na nog slechts 2 waarnemingen van enkelingen op 27

juni en 18 september.

Bril-

duiker

In 1964 slechts één waarneming van 1 ex. op 9

februari.

Zwarte-

Zeeeend

Eén waarneming van 1 0 op 24 oktober
r*

Grote-

Zaagbek

Op 9 februari werd 1 mannetje waargenomen.

Bergeend Eerste ex. dateert al van 9 februari; daarna tot eind

mei geregeld aanwezig, maximaal 11 ex.; na mei nog

2 waarnemingen op 5 en 11 september (resp. een jong

en een vrouwelijk ex.).

Knobbel-

Zwaan

Van deze soort waren 2 ex. aanwezig van begin maart

tot eind mei; van half nov. af weer 1-2 ex.

Buizerd Op 17 oktober werden 3 ex. boven het meer gezien.

Sperwer Eén waarneming van 1 ex. op 27 september.

Bruine Kie-

kendief

In maart en oktober af en toe 1-3 ex. boven het meer.

Torenvalk Alleen enkele waarnemingen van 1 ex. in september

en oktober.

Waterhoen Terug vanaf begin maart; daarna steeds circa 5

broedparen aanwezig; eerste pulli dateren van 24 mei.

Blijft tot half oktober; daarna nog slechts 2 ex.

op 15 november.

Meerkoet Vrijwel gehele jaar door aan te treffen, in broedtijd

5-6 broedparen, daarvoor en daarna enkele 10-tallen.

Scholekster Eerste 6 ex. terug op 21 maart 4-5 broedparen blijven

aanwezig tot half augustus; daarna geen waarnemingen

meer.

Kievit Eerste ex. begin maart; 5-6 broedparen blijven tot

eind Juli, daarna in augustus af en toe 1 ex., op

18 september. 8 ex.

Bontbek-

plevier

Alleen 4 waarnemingen van de najaarstrek van 1-5 ex.

van eind augustus - begin oktober.
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Kleine

Plevier

Eén broedpaartje was aanwezig sedert 19 april tot

half juli. Op 27 juni werden 4 pulli gezien.

Strand

Plevier

Telkens 1 ex, op 19 en 25 juli en 1 op 5 september.

Wulp Gedurende de maanden maart-mei af en toe één of

enkele ex. waargenomen; daarna nog 1 ex. op 1 juli

en 1 september.

Grutto Op 21 maart werden 25 ex. gezien, daarna nog 1 ex.

op 50 maart en 27 april.

Witgatje Slechts 1 ex. op 16 juli.

Bosruiter 1 ex. 22 juni, 5 op 16, en 12 op 19 juli.

Oeverloper Van begin mei tot half september vrijwel altijd in

klein aantal (max. 8 ex.) aangetroffen.

Tureluur 1 ex. op 50 maart; van 5
e

decade mei - eind juli

veelal enkele ex. aanwezig, (half juli 5-7):

daarna nog 1 ex. op 5 september.

Zwarte

Ruiter

1 op 18 mei, 1 op 19 juli, 4 op 9 en 5 op 10

augustus.

Groenpoot-

Ruiter

2 op 18 mei, 5 op 22 juni, 2
e

helft juli-begin

september 1-10 ex. aanwezig.

Kleine-

Strandloper

Een waarneming van 1 ex. op 1 september.

Bonte Strand-

loper

Twee ex. van 29 juli, van eind augustus - eind

september max. 7 ex. aanwezig.

Drieteen-

Strandloper

Twee ex. op 9 juli.

Mantel-

meeuw

Aanwezig van begin van het jaar tot begin mei;

geen waarnemingen tot eind juni; dan weer terug;

aantallen zijn niet groot, max. slechts enkele
'

10-tallen; merkwaardigerwijs slechts sporadische

gegevens september - december.

Kleine

Mantel-

meeuw

Waarnemingen in klein aantal maart, mei en juli tot

december max. enkele 10-tallen.

Zilver-

meeuw

Van januari - eind augustus variërend van enkele

10-tallen tot enkele -honderden; september -
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december enkele 10-tallen. Slechts enkele broed-

paren.

Stormmeeuw Hetzelfde beeld als Zilvermeeuw; hier vanaf 2
e

helft augustus max. enkele 10-tallen broedparen.

Kopmeeuw Van begin maart tot begin augustus circa 200 ex.

aanwezig, 2
e

decade augustus 400, daarvoor en

daarna enkele 10-tallen tot in december.

Zwartkop-

meeuw

Nadat vorig jaar reeds een ex. van deze zeldzame

soort werd waargenomen, kwamen er dit jaar 2 ex.

terug (eerste waarneming van 30 maart) Midden

juni werden 2 jongen gezien. Laatste waarneming

dateert van 29 juli.

Visdiefje Slechts 1 ex. op 15 en 16 augustus.

Turkse

Tortel

Waarvan 2 waargenomen op 7 mei, 4 op 24 mei, en

1 op 23 en 24 augustus.

Gier

Zwaluw

De eerste ex. werden boven het meer gezien op 7

mei; tot eind mei enkele 10-tallen, juni - 2
e

decade juli max. 8 ex.

Grote Bonte

Specht

Waarvan 1 ex. waargenomen op 19 juli

Boom-

leeuwerik

1 ex. op 4 oktober.

Boeren-

Zwaluw

Enkele ex. boven het meer van 2 mei - eind mei:

daarna nog 1 ex. op 50 augustus.

Huis-

Zwaluw

Alleen 5 waarnemingen van 1-2 ex. 2
e

helft septem-

ber.

Tapuit Waarvan 5 en 2 ex. waargenomen op 2 en 9 mei.

Paapje 1 ex. op 9 en 10 augustus.

Spotvogel 1 ex. op 27 april.

Tuinfluiter 1 ex. op 13 september

Oeverpieper 3 ex. op 17 oktober.

Witte Kwik-

staart

Aanwezig van 2 decade maart tot circa 20 september.

In klein aantal; op 27 Juni werden 3 jongen ex.

gezien.

Groenling 3 ex. op 27 september.
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Putter 1 ex» op 9 mei.

Sijs 3 ex. op 55 november.

Rietgors 1 en 2 ex. op 27 juni en 5 september.

Voorts als min of meer geregelde gasten, fouragerend,

badend, enz.; Bonte Kraai, Ekster, Fazant, Fitis, Gekraagde

Roodstaart, Grasmus, Graspieper, Heggemus, Holenduif, Houtduif,

Kauw, Kneu, Koolmees, Kramsvogel, Merel, Pimpelmees, Roodborst,

Spreeuw, Tortelduif, Veldleeuwerik, Vink, Zwarte Kraai.


