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Bergeend

Waterhoen

Twee paar hebben ieder twee maal gebroed, In augustus waren er in to-

taal ca. 16 exx. aanwezig. Opgemerkt zij, dat v.d. Brom op 29/8 weer

een waterhoen bezig zag met nestbouw, op 5/9 trof hij een der ouden

op het nest aan. Dit zou dan het vijfde broedgeval zijn.

Dodaars

Ijlen paar heeft met. succes gebroed; op 7/7 zagen wij dit paar met 3

pullen van 1 a 2 dagen oud; op 15/7 waren er 2 van de 3 pullen over,

die verder regelmatig gezien zijn.
Een tweede paar was op 1/7 een nest aan het bouwen, waarop het op 8/7
broedend werd aangetroffen; op 14/7 was dit nest geheel verdwenen.

Op 17/7 werd op ongeveer dezelfde plaats weer een nest gebouwd, waarin

21-22/7 eieren werden gezien. Helaas was op 25/7 ook dit nest verdwenen.

Wilde eend

Op' 22/4 1 $ broedend op het eiland gezien; op 5/6 mei 1 ? met 11

jongen, op 30/5 1 $ met 6 jongen en op 3/6 2 met resp. 12 en 10

jongen.

Scholekster

Er hebben 4 a 5 paar op het eiland en de oevers gebroed. Eind mei wer-

den de eerste broedgevallen waargenomen; minden juni verschenen de

eerste jongen. Tot in augustus worden geregeld jonge scholeksters langs
de oevers gezien onder de hoede van de oude vogels. Deze vogels lie-

ten zich door het publiek niet verontrusten, zodat men regelmatig kon

waarnemen, hoe de jongen door de ouden werden gevoerd.

Kievit

Hiervan hebben minstens 3 paar gebroed aan het meer. De eerste balts

werd waargenomen op 19/4, het eerste broedsel geconstateerd begin mei,

De eerste jongen werden tegen eind mei gezien.

Op 29/7 werd nog een exemplaar met 3 kleine pullen waargenomen. Het

betrof hier dus een zeer laat broedsel.

Bontbekplevier
Er hebben zekér 3 paar bontbekjes gebroea.

plevier
Ga 5 paar hebben er gebroed; de eerste vogels werden op 7/4- waargeno-

men; eerste balts op 22/4.

Voor zover de ouden met de jongen naar het meer komen, blijven ze daar

niet langer dan 10 - 14 dagen. De volgende waarnemingen zijn daarvan

gedaan: 3/6, 5/6 en 6/6 1 paar met 9 pullen; 7/6 1 paar met 8 pullen;

9/6 1 ex. met 11 pullen en 1 ex. met 7 pullen; 16/6 1 ex. met 11 pul.
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Zilvermeeuw

Een paar heeft gebroed op het eiland; op 23/6 ouden gezien met 1 groot
dong.

Stormmeeuw

De broedparen waren vanaf begin mei op hun oude plaats op het eiland

aanwezig. Twee paartjes hebben er gebroed. Later werden 4 jongen waar-

genomen.

Kapmeeuw
Het aantal kapmeeuwen in het meer nam in de laatste dagen van mei
sterk toe. Op 29/5 2 exx. baltsend waargenomen. Eind. juni/begin juli
waren er geregeld 3 paar op het eiland aanwezig en werden er 3 exx. in

broedhouding gezien (1/7 en 8/7) Naderhand (29/7) werden er op het

eiland 1 ad. met 2 pullen gezien. De andere broedsels gingen vermoede-

lijk verloren.

Visdief

Naar schatting hebben er ca. 25 paar op het eiland gebroed, voor het

overgrote deel zonder succes. Wij zagen niet meer dan 4 jongen tege-

lijkertijd en wel eind juni en in de loop van juli.

Mogelijk is dit slechte resultaat te wijten aan de hermelijn, die wij
meerdere malen — ook met jongen — hebben waargenomen bij de

takkenbossen, die er toen op de ZW-oever van het meer lagen.

Fazant

Vanaf begin juli waren er op de oever van het duinmeer jonge fazanten

met enkele ouden aanwezig. Het aantal liep op, zodat er eind juli/
begin augustus geregeld 25 a 30 exx. gezien werden.

Grauwe klauwier

Een paar heeft vlak bij het duinmeer gebroed en bracht 3 jongen groot.

Op 29/7 en 1/8 werd waargenomen, dat de drie uitgevlogen jongen door

de ouders werden gevoerd.

W.J. Akkerman


