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Waarnemingen Kennemerduinmeer 1 juli - 16 september 1956.

Dodaars

Blauwe reiger

Tot b’egin'aug. enkele malen een ex, gemeld; een bizondere dag was

28/7 met 20 exx. aan het meer en 4 exx. aan de Speelvijver in de

Lammetjesweide, hetgeen *s morgens vroeg werd waargenomen door v.d.

Brom. Daarna werd deze soort eerst weer in de 2e helft van september

waargenomen (i.v.m; trekbewegingen).

Wilde eend

Gedurende juni t/m. augustus werden er overdag geen of slechts enkele

exx. aangetroffen. Tegen begin september komen er iets meer in het

Duinmeer.

Anders was het echter met de avondwaarnemingen: Tegen het invallen

van de duisternis kwamen de eenaen vanaf midden juli in grote getale

opzetten, om de nacht op het meer door te brengen. Eerst waren het

er een 50-tal, 'welk aantal toenam tot ca, 300 begin augustus. Daarna

volgde een kleine daling, zodat er in de eerste decade van september
250 a 200 !

s avonds neer streken. (Tegen eind sept. ca. 100 exx.)

Aanvankelijk brachten wij uit in de avond verschijnen van de eenden

in verband met de opening van de eendenjacht op 24/7. Daar het ver-

schijnsel zich echter ook reeds vóór die datum (op 19/7) bleek te

hebben voorgedaan, gaat dit niet op. Overigens zouden wij dit ver-

band ook nog niet weten te verklaren,

In het Noordersportpark te Haarlem is het juist andersom het geval.
Daar vertoeven de eenden overdag in de vijver, 's Avonas gaan ze weg

Zie verslag broedvogels. Het aantal vogels, oorspronkelijk 4, nam

door broeden en import van elders toe tot 12 à 14 exx., maar beweegt
zich volgens na 16/9 ontvangen berichten weer in dalende lijn.
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(fourageren) om 's morgens -weer terug te keren. Volgens de park-
wachter geschiedt dit 20 sinds de opening van de eenaenjacht.

Wintertaling
Van eind juli af in klein aantal aanwezig. Aantal loopt van begin
september langzaam op tot 15 exx, (16/9).

slobeend

T ad ëx. op 29/7 (div. waarnemers). Na midden september weer enkele

waarnemingen.

Witoogeend
Een ex. werd waargenomen op 9» 10, 11 en 12 september, en wel een <s

in eclipskleed. Volgens mededeling van derden is deze eend op 14/9
vertrokken. In elk geval was hij op 15/9 niet meer aanwezig,
0 p m e r k i n g; Ofschoon verschillende waarnemers deze eend als

Witoogeend determineerden, hielden enige anderen hem voor een Kuif-

eend. Daar in het eclipökleed deze twee soorten moeilijk van elkaar

te onderscheiden zijn, is het mogelijk, dat het een Kuifeend is ge-
weest. De studie hierover is nog gaande.

Bergeend

Begin
-

juli nog enkele malen aangetroffen, 6 a 8 exx., daarna nog 1 ex,

op 8/7 en 17/7 en tenslotte 1 juv. ex. op 21/8.

Buizerd

Op 9/9 2 exx. boven het meer (Hazevoet).

Sperwer
1 ex. overvliegend op 19/8 (Belterman); 1 $ op eiland 11/9 (Beltexman).

Visarend

Op 16/9 1 ex.
*
s morgens boven het meer (v.d.Brom) en weer op lö/9

en 22/9 (v.d.Elst enD.Mooy). In deze periode ook Visarenden gesig-
naleerd in de'A.W.-duinen, bij de Zanderijvaart en de Lorentzkade.

Slechtvalk

1 ex*, bij het meer op 9/9 (Hazevoet).

Torenvalk

Regelmatig in de buurt van of boven het meer waargenomen? op 15/9 ©dn

ex.'met prooi op.het eiland (echtp.Bloem).

Fazant

Zie- broedvogelverslag. Het aantal van de op de oevers van het meer

waargenomen fazanten daalt snel in september.

Waterhoen

Zie broedvogelverslag. In september maken waarnemers slechts melding
van enkele exx.

Scholekster

Zie broedvogelverslag. De broedvogels verdwenen in de loop van augus-

tus geheel van het meer? tegen het einde van die maand overdag slechts

af en toe een.scholekster waargenomen. In september in hét geheel niet

meer. Het aantal "'slapers'' ‘s avonds steeg van ca. 50 in begin juli
tot ca. 150 op lü/8, waarna het aantal afneemt; 21/8 nog 65 exx., daar-

na geen slaapwaarnemingen meer, hoewel !
s avonds nog wel enkele keren

werd waargenomen. (Uitgezonderd 7/9 Belterman; Scholeksters aanwezig
om 19.30 uur)

Kievit

Zie 'broedvogelverslag. Na 5/8 vermeldt geen der waarnemers nog kieviten,

totdat er in verband met trekbewegingen, op 16/9 weer 2 exx. werden

waargenomen. ( Na 16/9 ook geregeld kieviten gezien, die aan het meer

pauseerden).
zie broedvogelverslag.

Bontbekplevier) De kleine plevieren zijn geleidelijk verdwenen; Laat-

Kleinë' ple'vier) ste waarneming 2/9. Zij worden blijkbaar niet vervang-

en door trekkers. De Bontbekplevieren blijven langer

hangen of worden mogelijk vervangen door trekvogels?
Er werden namelijk steeds 3 a 4 exx. van deze soort aangetroffen.

(Na medio september meer).
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Steenloper
Op 13 en 22/7 2 ex*, 29/7 3 exx.; 5/8 1 ex.; 19/8 2 exx,,9/9 1 ex.

Watersnip
(diverse waarnemers).

T9/S" 1 ex. gehoord (Belterman) 12/9 1 ex. gezien (Bouquet).

Wulp
Gedurende de periode Juli - midden september nam men slechts bij
uitzondering overdag wulpen waar.

;
s Avonds waren er echter wel wulpen;

vanaf 8/7 (60 exx.) afdalend tot een 20-tal in begin augustus, waarna

op 10/8 en 21/8 opeens 150 resp. 120 exx. werden aangetroffen. Daarna

blijkbaar niet meer.

Regenwulp

Üp 15/7 1 ex. (Belterman, Bloem, v.d.Brom); idem op 22/7 (Belterman,
echtpaar Bloem); op 4/8 gehoord (Bloem) en minstens 1 ex. op 21/8 (BeL)

Rosse grutto 26/8 2. exx. en op 29/8 7exx. (Leijs).

Witgatje
Van 2 - 22 juli in klein aantal (2 a 3 exx.) aanwezig; daarna eerst

weer 1 ex, op 18/9. Incidenteel meer ( ; s avonds); 11 exx, 20/7 (vdBrom)

Bosruiter

Van eind juni af waargenomen; voorts op 1/7 3 exx (Bloem), op 8/7
10 exx. (Belterman, echtp,Bloem); op 19/8 gehoord (Belterman); op
26/8 5 exx. (v.d.Brom). Daarna niet meer.

Oeverloper
Gehele periode in klein aantal (tot 8 exx.) aanwezig, met uitschieters

op 15/7 (17 exx.,Belterm,,Bloem,vd Brom) en 10 op 21/7 (Belterm.Bloem).

Tureluur

Gedurenue de verslagperiode in klein aantal ( 1 a 5 exx. ) aanwezig,
echter na 9/9 met meer.

Zwarte ruiter

óp 9/9 'i ex*, gehoord (echtp.Bloem); 1 ex. gezien en gehoord op 15/9
(Akkexman). ( Üp 19/9 nog 5 exx.,Hovenkamp)

Groenpootruiter
Steeds aanwezig. Aantal varieert van 1 tot 10,'maar is meestal 3 a 5,
Eerste exemplaar op 2 juli waargenomen. Een waarneming, die eigenlijk
in de volgende verslagperiode gedaan werd, willen wij hier reeds ver-

melden; Voor het eerst op 17/9 werd opgemerkt (Hovenkamp), dat ?
s mid-

dags om ca. 5 uur verscheidene groenpoten invielen, zodat het aantal

dan snel aangroeiae tot 14 a 17 exx. Dit wera.ook geconstateerd op

22/9, 23/9 en 25/9.

Kanoetstrandloper

2 exx. op. 2/9 X v.d.Brom, Londo), 4 exx. op 8/9 (v.d.Brom)

Kleine strandloper
3 exx.”op 1577 (Belterman,Bloem,v.o..Brom) -en 1 ex. op 5/8 (Belterman,
echtp.Bloem). (In de 2e helft v.sept. wérden- er weer doortrekkers gez.)

Bonte strandloper

T577~en 22/7 / exx, 4/8 en 5/8 1 ex; 19/8 6 exx; 29/8 30 exx. ;

7/9 1 ex. gehoord (Beltexman); 2/9 en 16/9 1 ex.

( In de 2e helft van september groter aantallen waargenomen).

Krombek strap al o per 15 exx. op 2 5/8 (Leijs).

Kemphaan 1 ex, op 16/9 (echtp.Bloem).

Kluut Op 14/7 1 ex. (v.d.Brom),

Grote mantelmeeuw )
Kleine mantelmeeuw )
Zilvermeeuw )
St o mmeeuw . )

Kapmeeuw )

In sterk wioselenue aantallen aanwezig (400 grote
mantelmeeuwen op 12/9, Bouquet). Opmerkelijk,
dat na 3/8 geen stormmeeuwen meer worden opge-

geven (Eerste waarn. pas weer op 23/9).
Zie verder ook broeavogelverslag.

Graag in elk geval wel opgave, welke soorten

meeuwen er aanwezig zijn, eventueel met globale

cijfers.
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Dvv ergineeuw 1 aa, ex. op 4/8 (Bloem),

Zwarte stern

p exx. óp'26/8; 1 ex. op 29/8 (Beide Leijs).

Visdiefje
Zie broedvogelverslag, Na begin september geen waarnemingen meer.

Grote stern

1 ex. op 15/7, 29/7 en 4/8; 2 exx, op 12/8.

Ransuil

1 ex. op 20/7 ’s avonds (v.d.Brom),

Gierzwaluw

In wisselend aantal aanwezig; laatste waarneming op 25/8 (2 exx.).

Boerenzwaluw ) In wisselend aantal aanwezig. Grens tussen broedvogels
Huiszwaluw ) uit de omgeving en trekkers niet te bepalen.

Zwarte kraai

Geregeld"aangetroffen in klein aantal. Deze soort kwam voornamelijk
aan de Speelvijver in do Lammetjesweide voor.

Witte kwikstaart

Steeds aan té”treffen; aantallen moeilijk te bepalen door beweeglijk-
heid. Enige stijging van het aantal na minden september (tientallen

exx,)

Grote gele kwikstaart

Kinstensll Të op 9/9 (Mulder).

Tenslotte nog de waarnemingen van vogels, die af en toe op het terrein

rond het meer werden aangetroffen;

houtduif, holenduif, tortelduif, kauw, ekster, VI,gaai, tapuit, gras-

mus, fitis, heggemus, grauwe klauwier, kneu, spreeuw, zwartkopmees.

Aan de Speelvijver wernen aangetroffen; o.a.

10 boomleeuweriken op 4/8 en 5 tapuiten op 16/9 (v.d.Brom).

W.J. Akkerman


