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Veldwaarnemingen

ROODKEELDUIKER:

FUUT:

25 jan. 3 eks., 1 febr. 2 eks., 8 febr. '1 eks en 22 febr. 1 eks.

aanwezig. Op 9 ma>.rt werd 1 eks. dood a ngetroffen bij het Boog-

kanaal. Vanaf maart neemt het aantè.1 toe tot op 29 maart het

maximum van 8 eks. is bereikt. 3 a broedparen zijn met ingang

van 5 april regelmatig op de broedplaatsen.

Najaarswaarnemingen zijn: 13 sept 6 eks. en 11 okt, 1 eks.

ROODHALSFUUT:

23 - 28 maart 1 eks. Rechte Schusterkanaal, 11 sept 1 juv. eks.

Westerkanaal.

KUIFDUIKER:

22 t/m 28 maart 1 eks, v.d.Vlietkanaal. 30 nov. 1 eks. Witteveld-

kanaal
.

GEOORDE FUUT:

26 april 1 eks. G17 - poel, 2h mei 1 eks. G31, 30 mei 2 6d en 1 +

de Renbaan, 8 juni 3 adulte en aanvankelijk 2, maar later 1 pullus

in de Renbaan.

DODAARS:

1 febr. t/m 27 april in wisselend aantal gezien, met een maximum

van 8 eks. op 22 febr.

Na het broedseizoen waargenomen met 6 tot 28 eks. Maxima waren ;

18 eks, op 2? sept, 28 eks, op 13 dec. en 17 eks, op 27 dec.

NOORDSE STORMVOGEL:

Op 2 nov. Is een dood eks. gevonden in de zeereep.

AALSCHOLVER:

22 en 23 febr. 1 eks, in zuidelijke richting overvliegend. 23 en

26 juli 1 eks Witteveldkanaal, 25 juli 1 eks richting zuid. Op-

vallend waren de aantallen in augustus: 2 aug, troepje van 5 eks.

Witteveld, 6 aug. 8 eks, slapend in populieren langs het Nieuwka-

naal. Ook op 17 aug. is nog 1 eks in het Witteveldkanaal gezien.

BLAUWE REIGER:

I-Iet gehele jaar in wisselend aantal aanwezig. Opvallende aantal-

len waren: 26 juli 10 eks, Witteveld, 23 juli l8 eks Witteveldka-

naal. Naar een schatting waren op 5 aug. + 50 eks. in het duin
,

31 jan. t/m 19 april met 1 à 2 eks. aanwezig in de kanalen.
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PURPERREIGER

3 mei 1 eks. v. Limburg-Stirura kanaal., 15 aug. 1 eks. Zwarteveld-

kanaal.

ROERDOMP:

26 dec. 1 eks Zwarteveldkanaal,

OOIEVAAR:

11 sept. 1 eks. in weiland langs de Beukenlaan (meded. dhr. J.Zant-

voort).

WILDE EEND:

Hét gehele jaar aanwezig roet de hoogste aantallen in de winter.

Zo worden eind december grote konccntraties in het Verlengde Ooster

kanaal gezien en + 15oo eks. in de Oranjekom.

WINTERTALING:

Het gehele jaar aanwezig als talrijke broedvogel. s'Winters de

hoogste aantallen. Enige maxima waren: 9 aug. een troep van 70

eks. Wittevoldkanaal, 29 sept. 332 eks. totaal in het duin, 8 okt.

+ 150 eks. in eerste infiltratiegebied en 29 nov. 217 eks. totaal

in het duin.

ZOMERTALING:

7 april 2 eks. Gl8 - poel, 8 april 1 cT G29, 10 april 2 eks, G15-

poel, 3 mei 1 <i"G13. Op 29 juni 1 + met + 10 pulli in G31.

KRAKEEND:

1 maart 2 eks., 3 april lp. G6, k april 1p. G25, 7 april 2 eks,,

maart lp. Westerkanaal, 19 maart h eks., 28 maart lp, G30,

29 maart 2p. Witteveldkanaal, 15 mei 2 eks. G26, 22 mei lp. derde

infiltratiegebied, 2k mei 1 paar en 1 cT derdè infiltratiegebied.

1 sept. h JcT en 5 ++ Witteveldkanaal, Zk sept. 9 paar derde infil-

tratiegebied, 11 okt. 3 eks*., 19 okt. + 30 eks. derde infiltratie-

gebied ,
29 nov. 3 eks, 30 nov. 5 eks. litteveld, '[k dec. 10 eks.

Witteveld, 27 dec. 6 eks. Noordoosterkanaal.

SMIENT:

15 fobr. 6 eks. 'esterkanaal, 22 febr. 12 eks. (meest o’cO Wester-

kanaal, 2 maart 7 eks. naar het Noorden trekkend over zee, l8 mei

1 </ G18, sept. 1 paar derde infiltratiegebied, 13 dec. k eks,

19 dec. 8 eks, Middenveld,

PIJLSTAART:

5 jan, 1 paar infiltratiegebied, 17 febr, 1 + tweede infiltratie-

gebied, 1‘maart 16 eks. /itteveldkanaal,7 en 8 maart 1 cT eerste

infiltratiegebied, 16 maart trek naar Zuid van resp. 6,7 on k eks,
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20 maart 1 cf eerste infiltratiegebied, 13 sept, 1 eks, 19 okt,

+ 7 eks. derde infiltratiegebied, 9 nov. 1 cT Oranjekom, 22 nov.

18 eks. 032, 30 nov. 1 o Oranjekom.

SLOBEEND:

Vanaf 20 maart aanwezig met 15 eks. in het eerste infiltratie-

gebied. De eerste waarneming van Jongen vond plaats op 26 mei:

1 + met 10 pulli in G57. Enkele najaarswaarnemingen zijn: 11 okt.

193 eks, 1 nov. 171 eks. en 15 nov. 109 eks.

KROONEEND:

1 febr. 1 d* G36, 8 febr. 2 cfcT derde infiltratiegebied, 29 nov.
,

3O nov. en 15 dec. 1 S in het Witteveldkanaal.

KUIFEEND:

Zeer talrijke broedvogol, zie eendentelling.

Enkele totaalaantallen voor het duin in het najaar zijn: 27 sept.

eks., 11 okt. 575 eks., 29 nov. 2h6 eks., en 27 dec. eks.

TAFELEEND:

Enkele totaalaantallen in hot najaar zijn : 27 sept. eks., 11 okt.

eks., 29 nov. 92 eks., 13 dec. 109 eks. en 27 dec. 72 eks.

BRILDUIKER:

In klein aantal aanwezig van 1 jan. t/m 5 april met een maximum

van 11 ++ op 22 febr.. In het najaar gezien van 2 nov. t/m 31 doe.

met het grootste aantal op 13 dec. van 7 ++.

IJSEEND:

Deze voor de A.W. duinen zeldzame gast werd op 21 okt. gezien: in

het derde infiltratiegebied 1 +.

GROTE ZEEËEND:

Op 2 nov. trokken 6 eks, richting Zuid over zee.

ZWARTE ZEEËEND:

Dodo eks. werden gevonden op 22 en 23 febr. en op 23 maart; to-

taal 8 eks. Op 2 maart 1 ? in G20.

GROTE ZAAGBEK:

/ •

0

t/m 22 juni verbleef een gewond + in de Oranjekom en aangrenzende

kanalen. Overige waarnemingen zijn: 15 febr, t/m k april 1 tot 6

eks, aanwezig (meest ++), 27 dec. 1 + Noordoostorkanaal.

BERGEEND:

26 Jan. 11 eks. Witteveldkanaal, 1 fobr. totaal 33 eks, in de

infiltratiegebieden, 8 febr. 10 eks. eerste infiltratiegebied

en 12 eks. Witteveldkanaal. Op 9 maart wordt het totale aantal
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voor het duin geschat op + eks. 5 juli 3adulte eks. met 90 -

.110 pulli in het Nieuw.kanaal, 15 nov. k eks,. totaal en 27 dec.

3 eks. totaal in het duin.

GANS (ondetermineerbaar):

ma rt + 150 eks. richting N. overvliegend, 6 maart + 60 eks.

richting N.0. overvliegend, 16 maart 7 en 6 eks. richting Z,

overvliegend.

NIJLGANS:

20 april 3 eks. Oranjekom, waren vrij schuw (ontsnapte eksemplaren).

GRAUWE GANS:

23 febr. 9 eks. naar Oost trekkend, 2k febr. 8 eks. naar Noord

vliegend, 17 sept, 8 eks. G18 - poel, 20 sept. 1 eks. eerste infil-

tratiegebied, 1*f okt. 31 eks. richting Z.W. overvliegend.

KOLGANS:

26 jan. 130 eks. richting N, 18 febr. 70 en eks. richting Z.W.,

19 febr. 17 eks. richting N., 23 febr. 13 en 12 eks. richting N.O.,

3 maart + 500 en + 100 eks. geer hoog naar N.N.W., 7 maart twee-

maal een troep gehoord boven de bewolking naar N, 'ik dec. 3 eks

naar Z, 19 dec. s'avonds om + 19.00 uur een flinke troep naar Z.,

27 dec. 20 eks. overvliegend bij het Noordoosterkanaal,

RIETGANS:

23 febr. 2 eks. derde infiltratiegebied, 5 april 1 eks. overvliegend

bij het Westerkanaal.

ROTGANS:

8 febr. 3 eks. richting N, over zeereep, 22 febr. 9 eks. richting

Z.W, over Noordoosterkanaal.

KNOBBELZWAAN:

12 april 2 eks. G15.

WILDE ZWAAN:

Van 1 jan. t/m 9 maart aanwezig met 1-7 7 nov. 2 eks. rich-

ting Z, 12 en 15 nov. 2 eks, Nieuwkanaal, 30 nov. 3 eks, richting

Z, 12 dec. 7 ad. eks. Zwartevoldkanaal, 13 dec. 6 eks, 19 dec.

6 eks. richting Z, 26 dec. 3 ad. en 2 juv. eks. Eendenmaer, 3 eks.

09 en 5 eks Witteveldkanaal. Op 28 dec. zijn minstens 23 ad. eks,

en 1 juv, eks. in hot duin aanwezig.

KLEINE ZWVAAN:

5 april 3 ad. eks. Nieuwkanaal, 7 nov. 2 eks. naar Z, trekkend,

12 nov. 2 eks. Zwartoveld.



7

BUIZERD:

Met uitzondering van de maanden juni, juli en december het gehele

jaar gezien met 1-8 eks,, 23 febr. 3 eks. waaronder één bijna wit

eks. in het eerste infiltratiegebied, 23 april 1 eks. trekkend naar

O. . •'

RUIGPOOTBUIZERD:

Van 1 jau. t/ra 3 april 1-2 eks. aanwezig. Verder nog
1 eks. op

ik aug. aan de 1000 m- weg. Van 12 nov. tot 31 dec. weer 1 eks.

aanwezig.

SPERWER:

Van 1 jan t/m 17 april 5-10 eks, aanwezig verspreid in het duin.

Van 12 okt. tot eind dec. verbleven + 10 eks. verspreid in het duin.

RODE WOUW:.

2k maart 1 eks. laag over Zwarteveldkanaal in N.O.- richting (werd

+ 2 weken lang waargenomen).

ZWARTE WOUW:

1 mei 1 eks. trekkend naar N.0, over het Oosterveld.

WESPENDIEF:

15 mei 1 eks. Kauwenlaan, 6 juni 1 eks. Zwarteveld, 12 sept. 1 eks.

IJzeren Mannenvlak naar Zuid.

BRUINE KIEKENDIEF:

22 mei 1 + Zwarteveld, 2k mei 1 eks., het is onze indruk dat min-

stens 1 ad. + heeft overzomord, het grootste aantal in augustus

was k eks. op 18 aug, 6 sept. totaal 2-3 eks. in 't duin, 23 sept.

1 eks. eerste infiltratiegebied.

BLAUWS KIEKENDIEF:

19 jan. 1 + eerste infiltratiegebied, 22 febr. 1 £ + 1 ?, 23 febr.

1 <S 1000 ra - weg en 3 ++ verspreid in het d ün, 1 maart 1 </, ik

maart 1 +
,

2k maart 1 cT Zwarteveldkanaal, 25 maart 3 ?+ in het

duin, 29 maart 1 +
,

8 mei 1 dood + met ring Brit. Museum London

S.W.7 3090k-75, 23 aug. 1 + ,
in november en december 2

- 3 ++

overwinterd•

GRAUWE KIEKENDIEF:

Vanal 27 mei is het broedpaar aanwezig, najaarswaarneming:• 6 sept.

2-3 eks. totaal in het duin.

VISAREND:

Van 3 mei t/ra 11 mei 2 eks. in het duin aanwezig, van 26 juli t^m

20 aug. wederom aanwezig met 1-2 eks.
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SNELLEKEN:

23 maart 1 d" Kromme Schusterkanaal, 12 okt. 1 eks. Meidoornbos,

16 nov, 1 cT Zwarteveld, 23 nov. 1 ? in de bomen van de Vinkenbaan,

BOOMVALK:

eerste waarneming; 27 april 2 eks. eerste infiltratiegebied en

1 eks, Kamperfoeliebos. Op 11 mei 1 eks. naar N. trekkend, eerste

infiltratiegebiod. 1 a 2 broed gevallen.

TORENVALK:

8 febr. 1 eks. eerste infiltratiegebied, op 23 aug. totaal + 30

eks. en op 11 okt. + 35 eks. in het duin aanwezig, hierna afne-

raend. In de wintermaanden sledhts een enkel eksemplaar.

PATRIJS:

Het gehele jaar aanwezig. Op 2k mei 1 paar met kleine pulli ge-

zien aan het Nieuwkanaal, 28 okt 7 eks. eerste infiltratiegebied,

27 dec. 20 eks. G15.

FAZANT:

Jachtvogel, wordt kunstmatig op een abnormaal hoge stand gehouden.

KRAANVOGEL:

Op 18 maart werden 7 eks. van deze voor het duin zeldzame soort

waargenomen, in zuidelijke richting trekkend, laag over het Zwarte-

veldkanaal.

WATERRAL:

1 jan, 1 eks. aan lOOOm-weg gedood door Sperwer, 5 jan, 1 eks.

G18, k april 1 dood eks. G25, 25 april 1 eks. eerste infiltratie-

gebied. Gedurende de wintermaanden in klein aantal aanwezig.

PORSELEINHOEN;

23 nov. 1 eks. eerste infiltratiegebied.

KWARTELKONING:

29 april 1 eks. G2, Zeer mak, Geelbruine vogel met donker bruine

lengte strepen, loopt vrij hard en erg voorover gebogen. Dit is de

eerste waarneming van deze soort voor de A.W.duinen.

WATERHOEN:

Algemene broedvogel, is het gehele jaar aanwezig.

MEERKOET:

Deze zeer talrijk broedvogel is het gehele jaar aanwezig. Ook

s'winters talrijke aanwezig. 22 febr. 500 eks. Westerkanaal en 100

eks. Zwarteveldkanaal, 2? sept. 678 eks. langzaam afnemond tot^él
3

eks. totaal in het duin.

SCHOLEKSTER:

Vanaf 1*+ maart aanwezig, 23 maart 3 eks. eerste infiltratiegebied,

4 dec, enige eks. G58, 13 dec, 2 eks. Westerkanaal.
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KIEVIT:

23 febr. massale trek naar het Noorden, 12 febr. 100 oks. rich-

ting N.O., 13 maart zie Col.drusk,26 juli duizenden oks. richting

Zuid over de Zecveldjcs, 9 aug. 216 oks. in 8 groepjes naar Z,

6 okt. vele honderden eks. naar Z over Vinkenbaan, 30 okt. + 1200

eks, in troepen'van 50 - 150 eks. richting Z, 6 dec. tussen ié en

17.00 uur eks, in 19 troepjes naar Z. en Z.W. over eerste

infiltratiegebied.

ZILVERPLEVIER:

Voorjaarstrek op 2 mei 2x1 eks. richting N. en 22 + 20 + 5 eks.

richting N.0. over eerste infiltratiegebied, en op 3 mei 10 eks.

naar N, 17 aug. 1 eks., 16 nov. 3 oks, derde infiltratiegebied.

GOUDPLEVIER:

13 maart zie Coldruskh, 8 april 1 eks. in prachtkleed hoog cirkels

vliegend en roepend boven Zwarteveld, + 30 eks, trekkend naar N.0.

over Zwarteveldkanaal, 12 aug, 2 eks, noordelijke vorm Renbaan,

6 dec. 5x1 eks, richting Z, eerste infiltratiegebied, 26 dec,

1 eks. overvliegend.

BONTBEKPLEVIER:

De eerstenwerden vroeg gezien, en wol op 26 jan. 11 eks. richting

N. over het Verlengde Oosterkahaal, 6 okt. 1 eks, in zuidelijke

richting over de Vinkenbaan.

KLEINE PLEVIER:

Op 30 maart de eerste gezien; 1 eks, bij het Nieuwkanaal, begin

april waren de broedplaatsen bezet, 6 sept. nog in het duin aan-

wezig.

WATERSNIP:

Van 1 jan. t/m half april 1-6 eks. aanwezig, meest in het eerste

infiltratiegebiód, 7 maart 7 eks, trekkohd naar N; 16 maart+ 30

eks. richting Z,in 7 troppjes
,

26 juli tientallen eks, in groep-

jes van Max.7 eks, richting Z, Vanaf 6 sept. weer aanwezig en toe-

nemend tot + 30 eks, op 30 nov, in het eerste infiltratiegebied,

8 okt, 9 eks. richting Z, eerste infiltratiegebiód, 23 okt. 6 en

11 eks. richting Z.V. eerste infiltratiegebiód, 29 okt. 5 eks,

; Gl8- poelen,*13 dcc. 8 eks. Barnaartkanaal,

BOKJE:

11 maart 1 eks. èerste infiltratiegebied.

HOUTSNIP:

22 febr. 2 eks. G19, 16 maart 6 eks, aanwezig in diverse aan-

planten, eerste nest gevonden op 19 april in het Langeveld, 28 april

1 adult eks. met 3 pulli van 2 dagen oud waargenomen.
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WULP:

1 febr. k eks., 15 febr. 1 eks., l8 febr. 1 eks, Zwarteveld, van-

af 23 febr. werd de soort baltsend waargenomen. 8 okt. 7 eks. naar

0. over Vinkenbaan, 13 dec. + 12 eks.

REGENWULP:

GRUTTO:

ROSSE GRUTTO:

2 mei 9+1 eks. in noordelijke richting overvliegend.

WITGATJE:

BOSRUITER:

1 juli 1 eks. eerste infiltratiegebied, 2 juli 1 eks. derde in-

filtratiegebied, '\h juli 3 eks. G29.

OEVERLOPER:

1*f maart 22 eks. Gl8- poel, 26 april 1 eks, Oosterkanaal, 3 mei

I eks, Westerktpnaal, Hierna met toenemend aantal gezien van + 30

eks. op 17 mei tot + 100 eks, op 5 aug., hierna snel afnemend,

In september in gering aantal waargenomen: 13 sept. 2 eks. G 13,

II okt, 1 eks, Westorkanaal, 29 Nov. .2 eks. G29» 13 dec. 1 eks,

Westerkanaal.

Voorjaarswaarnemingen; 6 april 1 eks. overvliegend, 20 april 2 eks.

eerste infiltratiegebied, 21,26 en 27 april resp. 9j 15 en 5 eks,

richting N. vliegend, 3 mei 5 eks. naar N, 5 mei 1 eks. Middenveld,

10 mei 1 eks. Sprenkel, 15 mei 2 eks. naar N. trekkend, ?.k mei

enige eks. naar N. Van 20 juli tot begin sept. regelmatig waarge-

nomen; zoals 28 juli 16 + 19 eks, naar Z.W., 15 aug, enige eks.

naar Z., 2 sept, 12 eks. naar N,

De eerste broedvogels waren terug op 7 maart met k eks, eerste in-

filtratiegebied. Bij dam l8 een aeer vroeg broedgeval met op juni

reeds vlugge jongen, De vroegste datum die de grutto-specialist

Mr. F Haverschmidt voor Nederland noteerde was 22 juniCthe black-

tailod godwit, Leiden, Brill 1963 pag. 61)

De grootste aantallen werden s'zomers gezien: 29 juni totaal +

100 eks. fouragerend in het eerste infiltratiegebied., 2 juli
G G

+ 35 eks. G27, 5 juli + 100 eks. in het 2 en 3 infiltratiegebied,,

Ik juli + 120 eks. G29.

Eerste waarnemingen: 6,8 en 20 april resp. 1,2 en 2 eks. De grootste

aantallen voor het duin zijn: 23 juli + 10 eks,, 28 juli + 15 eks.

en 5 aug. + 25 eks. Hierna neemt het aantal af. en de laatsten zijn

gezien op: 20 okt, 2 eks. eerste infiltratiegebied, 21 okt 1 eks.

eerste infiltratiegebied en 22 nov, 1 eks. Witteveld,
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TURELUUR:

12 fobr. +.60 eks. in 2 groepen naar N.O., 3‘'maart 12 eks. en 37

eks. in 2 troepjes naar N., 22 juni 13 eks. G7, 29 juni + 50 eks.

fouragerend in het eerste infiltratiegebied, 5 juli + 65 eks,

fouragerend in het tweede en derde infiltratiegebied, juli

+ 30 eks. G29. -/interwaarnemingOn: 30 nov. 3 eks. Witteveld,

27 dec, 2 eks. G33*

ZWARTE RUITER:

26 april 1 eks.. G17, 2 mei 1 eks. in zomerkleed naar N.0. 2 juli

if eks. derde, infiltratiegebied, 2 en 5 juli resp. k en 1 eks
?

17 aug. 1 eks,, 20 aug. 2 eks. en 2 sopt, 1 eks.

GROENPOOTRUITER:

In april trekkend in noordelijke richting gezien met 1-3 eks.

Op 2 mei 2 + 7 + 3 eks, naar N.0, 11 mei '\h + 1 +3 eks. naar N,

28 juli 16 + 19 eks. in linie vliegend naar Z.2 sept. 12 eks.

naar N. Op 6 sept. waren nog veel eks, in het duin aanwezig,

22 sept. laatste waarneming 1 eks. langs Oranjekom,

KLEINE STRANDLOPER:

17 aug. 3 -
k eks. waaronder juveniele, dorde infiltratiegebied;

29 sept, 1 eks, bij Vinkenbaan.

BONTE STRANDLOPER:

5 jan. 1 eks. van Limburg- Stirumkanaal, 17 maart 2x1 eks.

richting Z. Zwarteveld, 20 maart 3 eks. Gl8- poel, 23 nov. 1 eks.

eerste infiltratiegebied, 30 nov, 1 eks. Witteveldkanaal, 1*+ dec.

7 eks, Witteveldkanaal, 16 dec. + 10 eks» tussen strandpaal 68

en 69.

DRIETEENSTRANDLOPER:

16 dec. + 15 eks.-tussen strandpaal 68 en 69.

KEMPHAAN:

22 maart 18 eks. overvliegend, 2 mei 36 eks. naar N.0,, 1 juli

5x1 eks. foeragorend eerste infiltratiegebied, 5 juli + 27 eks.

foeragerend tweede en derde infiltratiegebied, 1A juli + 50 eks.

G29.

KLUUT:

GRAUWE FRANJEPOOT:

Zh sept. 1 eks. waargenomen in G30, zeer rhak.

15 maart 1 eks. G18- poel, 25 maart 3 eks, Witteveld, 29 maart eks.

derde infiltratiegebied, 8 april 1 eks. derde infiltratiegebied,

5 juli 2 adulte + k juv. eks. G35, 19 okt 1 eks. in zuidelijke rich-

ting overvliegend.
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KLEINE JAGER:

27 sept, 1 juv. eks, naar Z, overvliegend, 1 okt, 1 ad. eks.

(lichte fase) naar Z. trekkend.

GROTE MANTELMEEUW:

30 maart + 10 eks. eerste infiltratiegebied, 5 april + 35 eks.,

lU april 10 eks. Gl8- poel, 15 nov. + 35 eks.

KLEINE MANTELMEEUW:

In het broedseizoen regelmatig gezien tussen zilver- en storra-

moeuwen in het derde infiltratiegebied, 23 maart 1 ad. eks. tus-

sen stormmeeuwen en op 30 maart + 50 eks, (Britse vorm) in het

eerste infiltratiegebied.

ZILVERMEEUW:

Gehele jaar aanwezig, 3 £*+ broedparen. Tijdens of vlak na een storm

vaak honderden eksemplaren op de Zeeveldjes en in de infiltratie-

gebieden.

STORMMEEUW:

23 febr. + 100 eks, G18- poel. Tientallen broedparen, verder als

Zilvermeeuw,

KOKMEEUW:

Gehele jaar aanwezig, de talrijkste broedvogel van het duin,

+ 2700 paar.

DWERGMEEUW:

6 juli 1 ad, en 1 juv, eks, en op 3 aug 2 ad; eks., beide waarne-

mingen in het derde infiltratiégebied, 13 nov. 1 eerste jaars eks.

Gl8- poel.

DRIETEENMEEUW:

2 maart 1 dood eks. Westerkanaal, 25 april 1 dood juv. eks. eerste

infiltratiegebied, 18 mei 1 dood eks. eerste infiltratiegebied,

15 nov, 1 dood eks.

ZWARTE STERN:

26 april 1 eks. naar N.0. overvliegend, 22 juni 1 eks G20, 20 aug.

1 eks. G36,

VISDIEF:

GROTE STERN:

26 juli 1 eks, met iets stookolie, zittend in G6,

ZEEKOET:

8 febr, 2 èks, dood óp het strand (stookolie).

In april met 1-3 eks, aanwezig, 2*f mei 1 eks. Nieuwkanaal, gehele

zomer waargenomen met raax, 6 eks. die op 29 juni naar Z.W, trokken

(broedt waarschijnlijk in de omgeving).
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HOLENDUIF:

5 jan, 1 eks, Witteveld, 16 febr. -15 eks, Zwarteveld, 23 febr.

3 eks, Kauwenlaan (Vogelenveld), Is waarschijnlijk geen broedvogel

HOUTDUIF:

enige tientallen vergiftigde eks, gevonden.

TORTELDUIF:

2? april 3 eks. eerste infiltratiegebied.

TURKSE TORTEL:

20 april 20 eks.- Knooppunt, is het gehele jaar gezien. Gedurende

de nazomer en winter totaal + 100 eks. aanwezig op de voerpaden.

KOEKOEK:

23 april eerste eks, Zwarteveld, 26 april 5 eks, binnenduinen,

30 april 1 eks. roepend Meidoornbos, 3 aug, 1 jong eks. wordt

buiten het nest gevoerd door een heggemus, Westerkanaal,

Laatste waarneming: 20 aug, 1 eks. eerste infiltratiegebied.

STEENUIL:

dp 1*f april werd het eerste eks. roepend gehoord, Zwarteveld,

Voor 't eerst ook in het najaar waargenomen: k okt. 1 eks. eerste

infiltratiegebied, 15 nov. 1 eks. de Zilk,

BOSUIL:
blijven /

Gehele jaar aanwezig, De broodparen territorium, de jongen

zwerven in de omgeving.

RANSUIL:

Gehele jaar aanwezig, 1 febr. 2x1 eks, gezien in het eerste

infiltratiegobied, 3 maart roostplaats met 3 eks.; in december

2 roestplaatsen met totaal k - 7 eks.

VELDUIL:

30 aug, 1 eks. jagend bij Westerkanaal, 1 sept.1 eks. Tilanuspad,

6 sopt, 1 eks, 615» ia oktober enkele malen 1 eks. in het eerste

infiltratiegebied gezien, 10 okt, 1 eks, Brederodepad.

NACHTZWALUW:

Slechts één waarneming: 22 mei 1 $ Oost van Trappetjesberg.

GIERZWALUW:

15 april 2 eks. (eerste) 26 en 27 april resp. + 10 en 7 eks,

eerste infiltratiegebied, Zomers vaak honderden eks, boven de

infiltratiegebieden.

meer, hooguit hog een enkel paar. Zal volgend jaar speciaal op ge-

let worden.

30 nov. + 300 eks. in 1 troep naar Z. overvliegend. Er werden weer

22 april het eerste eks. bij de Oase, 26 april 1 eks. Oosterkanaal,
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IJSVOGEL:

27 mei leks. D20, 3 sept. 1 eks Oranjekom, 22 sept, 1 eks. D20

en 1 eks. Oranjekom. Op 26 sept. is het totale aantal voor het

duin. 3 eks.

GROENE SPECHT:

Zwerft na het broedseizoen door het gehele duin. Zie verder de

inventarisatie.

GROTE BONTE SPECHT:

Als boven, een enkele maal op de trek waargenomen.

KLEINE BONTE SPECHT:

KUIFLEEUWERIK:

15 febr. k eks. Westerkanaal.

BOOMLEEUWERIK:

s'Winters in kleine groepjes zwervend door het duin. 15 febr. veel

eks. bij hot Westerkanaal,

VELDLEEUWERIK:

18 febr. 2500 - 3000 eks. in groepjes van 50 - 100 eks, naar Z,

19 febr. + 1560 eks, in groepjes van + 50 eks, naar Z,, 29 okt,

enige duizenden eks. in groepjes van + 50 eks. naar Z., 6 növ.

vele duizenden eks in groepjes van 20 - 50 naar Z. Al deze trek

was het gevolg van sneeuwval.

STRANDLEEUWERIK:

30 okt, 1 eks, Nieuwkanaal,

BOEREN ZWALUW:

5 a ril eerste eks. G30, 13 april 1 eks. Oranjekom, april 3 eks.

Oranjekom, 2.k april + 20 eks. Oranjekom, 3 okt. 1 eks. naar Z,

5 okt. 5-1-1 eks. naar Z. 15 okt. 1 groepje naar Z. trekkend.

HUISZWALUW:

19 april 6 eks. (eerste), 26 april 1 'eks. Oranjekom, 2 eks. Gl8,

3 mei 1 eks,, 28 aug_. + 25 eks.(?27, 22 sopt. + 20 eks. Oranjekom,

OEVERZWALUW:

13 april 1 eks. 1000m- wog:
,

2b april 1 eks. D19- 20,10 - 20'paar

broedvogels, 13 sept, + 12 eks. Wittevold.

GROTE PIEPER:

19 okt. 1 eks. naar Z. derde infiltratiegebied, 3 nov, 1 eks,

naar Z, Dl7, 23 nov. 1 eks. naar Z, Barnaartkanaal.

Enige waarnemingen buiten de broedtijd o.a. 26 jan. 1 cf Beuken-

laan, 21 april 1 eks. Panneland, 14 aug, 1 eks. Monument, 17 aug,

1 eks. bij Oase, 28 aug.
1 eks. Go.sterkanaal. Op 7 sept. werd een

1 eerste jaars <f gevangen en geringd in het eerste infiltratiegebied.
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DUINPIEPER:

2k sept, 2 eks. bij de Vinkenbaan.

BOOMPIEPER:

4 april 1 eks. zingend Zwarteveld, 8 april 1 eks. zingend Kamper-

foeliebos, 6 sept, enkele eks. naar Z, over de vinkenbaan.

GRASPIEPER:

3 okt. duizenden eks. naar Z. trekkend, 6 okt. tienduizenden eks,

naar Z. trekkend, ovor'"de vinkenbaan. .Neeot alsbropdvpgel toe.

OEVERPIEPER:

7 maart 1 eks. Barnaartkanaal, 5 april 1 eks. Vanaf 28 sept, in

klein aantal aanwezig, 3 okt. tientallen eks, tussen Graspiepers

naar Z.
, 3 okt. + 30 eks. in het duin aanwezig, 2 nov. + 10 eks.

eerste infiltratiegebied.

OEVER/WATERPIEPER:

23 sept, 1 eks. 6 okt. af en toe een eks. naar Z, 11 nov. 2 eks.,

alles eerste infiltratiegebiod.

WATERPISPER:

WITTE KWIKSTAART:

26 febr. 1 of 2 eks. naar N» Zwarteveld, 3 okt. enige honderden

eks. in troepjes van 5-15 eks, naar Z., 7 okt. enige tientallen

eks. naar Z,, 15 nov. nog één eks, gezien.

ROUWKWIKSTAART:

1 juni 1 eks. Rechte Schusterkanaal, 12 juli 1 eks. Verlengde

Oosterkanaal.

GROTE GELE KWIKSTAART:

21 febr. 1 dood eks. Oranjekom, 6 maart 1 eks. Oranjekom,

GELE KWIKSTAART:

20 april 2 eks, naar N. eerste infiltratiegebied, 15 mei 1 eks.

Haasveld, 6 okt, 1 eks. naar Z, trekkend.

KLAPEKSTER:

16 febr. 1 eks. Oranjekom, 23 febr. 1 eks. Lindbergweg, 9 maart

1 eks, Haasveld. en 1 eks. Oranjekom, 27 maart 1 eks. Zegveld,

12 okt 1 eks, geringd vinkenbaan, 13 nov, 1 eks. D17 noord.

GRAUWE KLAUWIER:

Eén brocdgeval (Tietnenstort);-. 12 aug, 1 juv. eks, bij het Tiemen

stort gezien.

11 maart 1 eks, 20 maart 2 eks. eerste infiltratiegebied,

25 maart 1 eks, tweede infiltratiegebied, 2 okt. 2 eks. vinkenbaan,

s'winters met + 6 eks. in het duin aanwezig.
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WINTERKONING:

Talrijke broed- en stand vogel, In de maanden aug. en sept. is

er doortrek, wordt dan in klein aantal gevangen in de mistnetten.

HEGGEMUS :

Talrijke broed- en standvogel in het hele duin. in de trektijd tal-

rijker.

GROTE LIJSTER:

Vanaf 1 jan. zingend waargenomen, 19 jan. 3 eks. Haasveld, 3 maart

7 eks. naar N.0. trekkend, 15 maart + 15 eks. Vinkenveld, 23 maart

1 eks. eerste infiltratiegebied.

KRAMSVOGEL:

1 jan. + 550 eks. eerste infiltratiegebied, k april k eks. foera-

gerend en baltsend, 28 april 1 eks. Oosterkanaal, Eerste najaars-

vogel gezien op 2 sept. bij het Zwarteveld, 12 sept. + 100 eks,

Witteveld, 29,30 en 31 okt. vele duizenden eks. in troepjes van

25 - 60 eks. naar Z, trekkend, 6 nov. sterke trek naar Z. van vele

duizenden eks. in groepjes van 50 - 100 eks.

ZANGLIJSTER:

Gehele jaar aanwezig behalve in de maanden januari, februari en

december.

KOPERWIEK:

Was s'winters aanwezig tot 23 maart en in het najaar vanaf 11 okt.

BEFLIJSTER:

10 april 1 eks. Rozenwaterveld en 1 eks,Vogelvelderbrug, 2? april

5 eks. Langeveld, 3 eks, Nieuwkanaal en’ 1 eks. Oosterkanaal,

29 april 1 S Tilanuspad, 11 okt 1 eks. Kamperfoeliebos, 12 okt.

2 eks. G1- aanplant, 20 okt, 1 eks, Kamperfoeliebos en 1 o* eerste

infiltratiegebied, 23 okt. 3 eks. Renbaan.

MEREL:

Talrijke broedvogol, vooral in het binnenduin. In de trektijd soms

zeer talrijk.

TAPUIT:

6 april 2 cT cT Zeeveld noord, doortrek naar N. t/m 30 april,

6 okt. 1 eks. Zwarteveld, Lijkt als broedvogel weer iets toe te no-

men
.

ROODBORSTTAPUIT:

5 april 2 eks. Langeveld, 6 april 1 </* Zeeveld noord. >

PAAPJE:

Eerste waarneming; 27 april 1 d* tweede infiltratiegebied. Neemt

als broedvogel af.
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GEKRAAGDE ROODSTAART:

9 april 1 cf'Vogelenveld, 10 april 1 ö* Beukenhelling, 13 april

zingend aanwezig. Laatste, waarneming: 12 okt. 1 eerste jaars (/

gevangen en geringd G1- aanplant.

ZWARTE ROODSTAART:

8 april 1 d* Zeereep en 1 eks. Westerkanaal, 20 april 1 c? Oranjekom,

NACHTEGAAL:

23 april 1 eks. Oranjekom, 30 april 1 zingend eks, Meidoornbos,

7 sept.1 eks. geringd eerste infiltratiogebied.

ROODBORST:

SPRINKHAANRIETZANGEE:

infiltratiegcbied, 3 aug. nog diverse
z ingende eks. aanwezig.

KLEINE KAREKIET:

25 april 1 eks. G15 -17» 19 aug. en 7 sept. 1 eks. geringd in de

Renbaan, dit zijn doortrekkers.

RIETZANGERS:

22 juni 1 eks, zingend poelen.

SPOTVOGEL:

25 mei 1 zingend eks, Zwarteveld,

ZWARTKOP:

19 april 2 (/ / en 1 + Beukenlaan, Enkele oktoberwaarnemingen,

laatste waarneming: 23 nov, 1 ö*geringd in het eerste infiltratie-

gebied.

TUINFLUITER:

laatste waarneming: 7 sept, 1 eks. geringd, Renbaan.

GRASMUS:

28 april 1 tweede infiltratiegebied, 6 sept. laatste eks, ge-

ringd, eerste infiltratiogebied.

BRAAMSLUIPER:

3 mei 1 eks. zingend Zwarteveld, 22 juni 1 eks. zingend G2.

12 en 17 augt resp. 2 en 1 eks. gevangen en geringd.

FITIS:

22 maart minstens 5 eks. Knooppunt, 8 april zingend aanwezig

Kamperfoeliebos.

TJIFTJAF:

35 maart k .eks. Knooppunt, 3 april 1 eks. Knooppunt, k april

1. eks. Kamperfoeliebos, 13 en 20 okt. 1 eks. ¥inkenbaan, 23 nov,

nog een eks, geringd in het eerste infiltratiegebied. .

Talrijke broedvogel, in sept. en okt. doortrek van noordelijke vogels

17 april 1 eks. Schulpweg, 26 april + 25 eks, gingend in het eerste
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GOUDHAAN:

16 maart + 30 eks. Haasveldaanplant, broedde met enkele paren.

s'Winters in de denneboss.cn totaal enige honderden eks. in het

duin aanwezig.

VUURGOUDHAAN:

3 april 1 eks. Knooppunt, 8 april 1 eks. Zeereop, 30 april 1

GRAUWE VLIEGENVANGER:

9 mei 1 eks, bij Oase, 29 aug, 4-5 eks. weiland Verlengde Ooster-

kanaal.

BONTE VLIEGENVANGER:

12 april 2 eks, de Vlaaien, 3 mei 2 eks. Zweefvliegveld, k mei

1 + Meidoornbos, en 1 d* Brederodepad, 5 mei 1 (/'Middenveld, 29 en

30 aug. 2-3 betonkanaal, 29 sept. 1 eks, Vinkenbaan,

KOOLMEES:

Talrijke broedvogel, wordt ook op de trek gezien.

PIMPELMEES:

3 maart 1 troep van + 50 eks. Oosterkanaal, 9 maart 1 troep van

+ 25 eks. Dl7. Verder als Koolmees,

ZWARTE MEES:

3 jan. 1 eks. Zwarteveld- aanplant, 3 jan. 4 eks. Vinkenveld,

1 paar. Vanaf 13 sept. tot eind december regelmatig waargenomen,

op 3 okt„ begon een invasie- achtige trek naar het zuiden: tien-

tallen eks, in groepjes van 10 - 20 eks., okt + eks. Renbaan.

Bij koude zeer mak.

KUIFMEES:

Met zeker 7 paren als broedvogel aanwezig.

GLANSKOPMEES:

Neemt toe als broedvogel, geen trek waarneming.

STAARTMEES:

Minstens 26 paar broedvogcls,,geen trok waarneming.

BOOMKRUIPER:

Gaat als broedvogel vooruit, minstens 16 -18 paar.

GEELGORS:

zingend eks. Schulpweg, 12 okt, 2 eks. G1, 27 dec. 1 eks. Sprenkel.

1 eks, ontluchting en 1 eks, G1- aanplant, 19 jan,+ 6 eks, G1- aan-

plant, 9 maart 2 eks. G25- aanplant. Voor het eerst broedvogel met

1 jan. 4 eks. Oranjekom en 3 eks. korte Sprenkel, 3 jan. 7 eks, 1

op slaapplaats Zwarteveld, okt, 2 eks, naar Z* trekkehd,

21 okt, 1 eks, geringd Vinkenbaan, 15 nov, 1 eks, Kattepan, 23 nov,

3 eks. Renbaan.



19

RIETGORS:

Van 22 febr. tot 15 nov. gezien. Neemt toe als broedvogel.

IJSGORS:

23 maart 2 + + Gk- poel.

SNEEUWGORS:

26 Jan. 1 eks. Haasveldbrug, 5 okt. 1 eks. G1. Werd als

Op de volgende data werd 1-3 eks. naar Z, trekkend gezien,

10 okt. 5,6,19 en 30 nov, 10 dec. 2 eks. langs Westerkanaal.

GROENLING:

Neemt als broedvogel toe, 11 sept. + 70 eks. in 1 troep, Brederode-

pad. Tijdens de najaarstrek geregeld in kleine troepjes naar zuid.

PUTTER:

9 fcbr. 20 eks. D.2- weg, 12 aug. + 25 eks, Tiemenstort, sept.

in kleine troepjes van max, 6 eks, naar Z,W. trekkend, 9 okt.

enige tientallen eks, naar Z. trekkend.

SIJS:

26 nov, een troep van + 50 eks, Païmeland

KNEU:

11 sept, een troep van + £00 eks, Broderodepad.

FRATER:

29 okt, 3 eks, en op 21 nov, 1 eks. geringd Vinkcnbaan,

BARMSIJS:

In februari troepen van 19 - eks, verspreid in het binnenduin,

In april, mei, juni en oktober voortdurend enige eks. in het bo-

boste duin gezien. Werd voor het eerst als broedvogel vast gestold.

GOUDVINK:

In de periode 14 - 26 april 1 - k eks, gezien in het binnenduin.

KRUISBEK:

22 maart 3x1 eks, gehoord Zandvoortervlakje, 9 aug, 1 eks, over-

vliegend Blauweweg, 20 aug, 1 eks, gehoord D19.

VINK:

k april trek naar N.0, van diverse groepjes, 13 maart + 700 eks,

in 1-J- uur naar N.0. In de herfstmaanden vaak 10,000 den eks. per

dag naar Zuid,

KEEP:

Tot eind april werden nog enige eks, gezien. Op de najaars trek

minder talrijk dan vorige Jaar,

HUISMUS:

Wordt het hele jaar gezien, in de nazomer en herfst troepen van

honderden eks, vooral langs het Westerkanaal.
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RINGMUS:

Als vorige soort. Was broedvogel in enige nestkasten en onder de

pannen van het huis aan het Wester. Totaal minder dan 10 broed-

paren.

SPREEUW:

27 sept. + 10,000 eks, eerste infiltratiegebied, 28 sept. sterke

trek naar Z. van tienduizenden eks, 6 okt. vele duizenden naar Z.

6 nov. tienduizenden eks. in troepen van 100 - 200 eks. naar Z,

WIELEWAAL:

7 mei 1 cT Panneland eerste van het jaar. Gaat als broedvogel

achteruit, totaal nog 10 paar.

ZWARTE KRAAI:

Ongeveer 5 broedparen, worden meestal uitgeschoten.

BONTE KRAAI:

Op 7 april werd nog een eks, gezien, en de eerste najaarsvogel

werd
op 14 okt. waargenomen. Zeer algemene wintergast; trekt, ook

veel door naar Zuid,.

ROEK:

17 en 22 febr, 1 eks, Zwarteveld, 16 maart 3 eks. Zwarteveld.

22 maart 1 eks, Kauwenlaan, Trekwaarnemingen zijn: 15 okt, + 10 eks.

naar Z, 18 okt, 4 eks. naar N. 26 okt. 6 eks. naar Z, 6 nov. 29 eks,

naar Z. 7 nov, 197 eks. in 6 groepen naar Z.

KAUW:

7 nov. trek naar Z. van 60 + 40 + + 20 = 165 eks. s'Winters

enige duizenden eks. op verschillende slaapplaatsen, vooral bij het

Knooppunt.

EKSTER:

Talrijke broedvogel, wordt zwaar vervolgt, s'winters in troepjes

tot raax, 15 eks. rond zwervend.

VLAAMSE GAAI:

Als vorige soort, minder in troepen.


