
Waarnemingen Kennemerduinmeer 16 sept. 1956 - 28 febr. 1957.

Roodkeelduiker

Roodhalsfuut

1 ex. op'4 en 7 nov., 1 ex. van 4 - 6 jan.

Geoorde fuut

1 ex. aanwezig van 19 sept. - 31 okt; misschien 1 ex. 2 dec. (Hazevoet).

Dodaars

Het aantal, eerst 12-14 exx., daalt na medio sept. tot ca. 7 eind sept;
in okt. nog 4-5 exx., 28 nov. nog 2 exx., daarna niet meer.

Blauwe reiger

1 ex. op 19 sept.; sedert begin aug, en na deze waarneming niet meer.

Lepelaar
T ex. op 30 sept. (op mededeling, waarnemer onbekend).

Wilde eend

Vanaf juni’ en gehele winter door slechts kleine aantallen overdag
( 2-4 exx.) (dec. -jan. veelal slechts 1 ex.).
Van begin febr. af oplopend tot een 80-tal eind van deze maand(febr.)

Wintertaling
Vanaf begin juli langzaam opgelopen van enkele exx. tot ca. 15 exx.

medio sept. Van eind sept. - eind okt. 25 - 30 exx., op 7 nov. 46 exx.

(Belterman). Daarna 11 nov. 14 exx,, 28 nov. 5 exx., 30 nov. 6 exx.
,

31 dec. 4 exx.,13 jan. 5 exx., 10 febr. 2 exx,, eind febr. tot 20 exx.

Smient

I'"ex.' aanwezig van 22 sept. - midden okt.; op 13 jan. gehoord (Hazevoet).

Slobeend

Van 7 ~ 21 sept. 1 ex., daarna tot eind sept. 1-3 exx.; van midden -

eind okt. weer 1-2 exx.

Kuifeend

2 exx, van 22 sept. tot eind okt.; voor het eerst weer eind febr. 2 <?<?.

Tafeleend

4 exx. op 17/18 oktober.

Witoogeend
Zie vorige verslag. Voorts nog 2 exx. op 20 sept. en 1 ex. op 21 sept.

Brilduiker

Eerste”ex. op 9 okt.; daarna tot midden febr. 1-3 exx. waargenomen.

IJseend

1 3 in~Let duinmeer en 1 9 in de speelvijver (Spartelmeer) op 11 nov.

(Harm Niesen); op dezelfde datum 1 9 in het Spartelmeer waargenomen

door Belterman. • ,

Zwarte zeeëend

T2“en 13 3an. resp. 4 en 3 exx.; tot midden febr. 2-3 exx.

Bergeend
T~ex. op 30 nov, (Londo); vanaf 12 jan. 2 exx., in 2e decade febr. 4 exx.
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TïïTTlrnnnthui 7p-pd \ Enkele malen waargenomen; (op 27 jan. 1 ex. drinkend
imigpootDuizera j

en badend ) >

Sperwer geregelde gast.

Boomvalk

2Ï sept. 1 ex. (Bloem-Margadant en Belterman); op 22 sept. 3 ex.(v.d.
Brom) en op 24 sept. 1 ex. (Hovenkamp).

Torenvalk

Gefëgëld”boven het meer en/of op het eiland waargenomen.

1 ex. van 28 nov.-8 dec., 1 ex. 6-13 jan., 2 exx. op 1 febr.,
3 exx. van 2-4 febr. en 1 ex. 9/10 febr. (veel na storm).



17

Fazant

Bezoekt in klein aantal het meer.

Waterhoen

2 exx, "dTijven aanwezig tot begin nov., daarna eerst weer waargenomen
tegen eind febr.

Meerkoet

1 ex. waargenomen op 6, 9 en 12 jön.

Scholekster

Na eind' aug. geen waarnemingen meer totdat op 13 jan. 1 ex. aanwezig
is, welke steeds blijft. Aantal-neemt- eind febr, toe.

Kievit

Na'enige waarnemingen in verband met trek- (22-25 sept. een 40-tal)
enkele exx. op 5/7 okt.-, 1 ex. 50 nov., Daarna werd deze soort eerst

weer midden februari waargenomen (17 febr. 5 exx.).

Bontbekplevier
Na een" stijging van het aantal van 5 a 4 tot 15 exx. max. tegen eind

sept. werd er nog slechts één waarneming gemeld en wel op 17 ökt. lex.'

(Belterman). Verschijnt voor het eerst’ weer op 5 maart (Hazevoet,
v.d. Brom, 2 exx.)

Zilverplevier
Vanaf 25 sept. 1-5 exx. gezien (tegelijk) tot meaio okt.

Goudplevier
Öp" 25 -ïfépt .. 5 exx. (diverse waarnemers) .

Steenloper
Na”half sept. nog 1 ex. op 7 okt. (echtp. Bloem, Belterman),

Watersnip
.3 exx. {diverse waarnemers).

Wulp

In september geen waarnemingen', daarna 15 okt. 4 exx., 11 nov. 1 ex.
,

51 dec, 1 ex, In de 2 e decade van febr. eerste troepjes in het duin

en aan het meer.

Witgatje
_

— “ o u.

Na midden sept. nog 1 ex. op 22 sept. (Enklaar), 1 ex. op 50 sept (Lonao)
en 1 ex, op 25 okt. (div. waarnemers).

Oeverloper

Laatste ex. in septemberreeks op 25 sept. (div. waarn. )5 een laat ex

op 25 okt. (Hovenkamp).

Zwarte ruiter

Na midden'sept. nog: 5 exx. .19 sept. (Hovenkamp); 4 exx. 22 sept.
(Enklaar) en 4 exx. 16 okt. (diverse waarnemers).

Groenpootruiter
ïot eind sept'. tot 12 exx. tegelijk aanwezig; daarna 5 exx. op 7 okt.

(div. waam. )
,

8 exx. op 16 okt
. (div.waarn.).

Kleine strandloper
1 ex. op 17 oktober gezien (Belterman).

Bonte strandloper
Tot circa'10 okt'. in klein aantal doorgetrokken (tot 7 exx. tegelijk)-.

Drieteenstrandloper

2 exx .'""óp 12 januari (v.Tussenbroek, Zweeres, Mooy)

Grotemgn.t elmeeuw )
Kleine” mantelmêeüW ’ ) . ’ ■ •

"Zilvermeeuw
*

" ) In wisselend aantal aanwezig,
Stpxmiaeeuw )

Kapmeeuw )

Burgemeester
1 j'uv. ex. dp 4, 5, 6 en 9 jan. (div. waarnemers).

Dwergmeeuw
1 j'uv. ex. op 28 sept. (Belterman).
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Visdiefje

Na IBegin 'sept, geen waarnemingen meer tot 6/7 oktober resp. 3 en 1 exx

Holenduif

In klein aantal aangetroffen.
Opmerkelijk is het, dat van eind jan, af sterke concentraties aan het

meer werden waargenomen door v.d.Brom, tot 50 exx. tegelijk’.

Houtduif

Slechts zeer weinig waarnemingen aan het meer (in feite slechts 1 ex.

op 25 sept. en 1 ex. op 1 maart).

Boomleeuwerik Tegen eind febr. gezien en horen zingen.

Boerenzwaluw Laatste exx.; op 21 sept.(l ex.), op 10 okt. (2 exx.)

Huis zwaluw Laatste exx: op 18 sept (5 exx.).

Zwar . kraai Gedurende sept. en okt. in klein aantal gezien? daarna

slechts sporadisch.

Bonte kraai Eerste ex. op 7 okt.; daarna soms tot 700 exx. tegelijk.

Hoek Slechts bij uitzondering waargenomen.

Kauw Geregeld aanwezig (soms tot 500 exx.)

Ekster Geregeld aanwezig.

Vlaamse gaai Ook geregeld aanwezig, maar in kleiner aantal dan Ekster.

Koolmees Enkele waarnemingen in hakhout.

Grote lijster 1 ex, op 22 sept.

Kramsvogel 22 exx. op 29 dec., 5 exx, op 6 jan.; 22,26 en 27 jan. tot

SÜ~ exx,

Merel 1 ex. op 10 oktober.

Tapuit Laatste waarneming op 21 sept,

jloodborsttapurt 1 ex. op 21 sept. (Belterman, Bloem-lViargauant)

Paapje 1 ex. op 21 sept, (Belterman, Bloem-Margadant),

Heggemus Gehele winter door 1 ex. gezien (en gehoord).

Graspieper Tot begin nov, in klein aantal aangetroffen,

Boompieper 5 exx. op 10 okt.

Witte kwikstaart In dalend aantal waargenomen tot midden oktober.

Gele kwikstaart 2 exx. op 22 sept., 4 exx. op 50 sept.

Spreeuw September, oktober geen waarnemingen. Eerst opgaven in november

Januari, februari weer geen meldingen.

Groenling 5 exx. op 6 jan.; ,1 ex, op 10 febr.

Kneu Tot eind sept. tot 50 exx, tegelijk aangetroffen; daarna nog
12 (3xx, op -4- nov.

Rietgors 5 exx. op 25 sept, gezien door diverse waarnemers.

Tot slot nog waarnemingen aan het speelmeer (Spartelmeer) (buiten de

normale waarnemingen van meeuwen, kraaien, piepers en kwikstaarten);
o.a. brilduikers, zwarte zeeëenaen, bergeenden, torenvalk, bontbekple-
vieren, zilverplevier, bonte strandlopers, kramsvogels, paapjes en

groenlingen.

W.J. Akkerman


