
Waarnemingen Kennemerduinmeer 1 maart - 30 juni 1957.

Om net verslag over de broedresultaten compleet te maken zijn hierin
ook de desbetreffende waarnemingen van juli en augustus verwerkt.

Dodaars

Ditzelfde paar maakte weer een nest, ten zuiden van het grote eiland,
van waterranonkel. Op 23 juni werd nog nestmateriaal opgebracht en de

jongen ondertussen gevoerd. Later weruen in dit nest eieren gezien.

Een tweede paar broedde 3 meter van de Noord-oever van het meer. Op 22

juni werd daar een nest aangetroffen, eveneens van waterranonkel.

Het derde paar broedde op 30 juni ten N.0. van het grote eiland (nest
eveneens van waterranonkel gemaakt).

Op 6 juli waren het nest ten Z. van het grote eiland en het nest bij de

noordoever van het Meer verdwenen, vermoede!!jk ten gevolge van de zware

regenval met slagregen en rukwinden op 3 juli. Het nest aan de N.Ü.- kant

van het grote eiland was er toen nog, maar kort daarop was dit ook weg.

Weer r, ’obeerde een paartje het, en wel in de Z.W.-hoek van het Meer,

waar het op 7 juli dicht bij de oever een nest had, dat op 13/14 juli

eieren bevatte. Maar helaas was ook dit nest op 16 juli geheel verdwenen.

Het resultaat van deze drie broedparen — slechts 2 jongen — is wel

erg pover, hetgeen moet worden toegeschreven aan het ontbreken van ge-

schikt nestmateriaal.

Aalscholver

1 juv. exemplaar waargenomen op lp/14 april

Blauwe reiger
Van eind maart af geregeld in klein aantal aangetroffen, meestal in de

vroege morgenuren of late avond; meest 1 a 2 exx., soms meer, max.

7 exx. (15 juni). Ze worden soms door zilvermeeuwen aangevallen en ver-

jaagd.

Lepelaar
~

10 exx. overvliegend op 31 maart. Aanwezig 13 april 2 exx.;

van 8 t/m. 11 juni 1 ex. aanwezig.

Wilde eend

Het aantal daalt van 80 exx. in het begin van maart tot slechts enkele

exx. in juni.
Pulli; 21 april 7; 28 april 10; 11 mei 5; 11 juni 10; 30 juni 4

Wintertaling
Het earTtë~1' exx. daalde in de eerste decade van maart snel van ca. 20 tot

5 exx., welke voor het laatst werden waargenomen op 19 april; 1 ex. gezien

op 11 juni.

Zomertaling

T paartje op 20 maart; 3 exx. op 25 mei (Mevr. Bloem, v.d.Brom)

Pijlstaart

Slechts 1 waarneming: 1 ? op 10 maart (vergelijk vorig jaar).

Slobeend

In kléin aantal (2-5 exx.) aanwezig van 24 maart - eind april met uit-

schieters op 31 maart ( 12 exx.) en 28 april ( 8 exx.) Daarna nog 1 <3

op 11-12 mei.

Kuifeend

van 1-6 maart; 11 maart 1 <j en 3 ?$
,

20 maart 1 paartje;
23-24 maart 1 <?,

De eerste 2 exemplaren werden waargenomen op 31 maart. Het aantal steeg in

de loop van april tot 4 à 5 exx. en vanaf begin mei waren er constant

3 paar, terwijl een enkele maal een 7e ex. werd gezien.
Eén paar broedde bij de Z.0.-oever; het nest steunde op een daar liggende
tak. Doordat eind mei het water sterk zakte, is dit nest in het ongerede

geraakt. Daar vlakbij tussen de biezen op het droge was blijkbaar al een

nieuw nest gemaakt, want op 15 juni werd een dodaarspaar met 2 jongen
geconstateerd.
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Tafeleend

Slechts ëén waarneming i 21 april 1 ex.

Brilduiker 1 ? geregeld tot eind april.

Zwarte zeeëend 1 <? op 28 en 30 maart.

Middelste zaagbek 2 exx. op 20 april (v.d.Brom).

Bergeend

‘(Vanaf 12 jan.) in groeiend aantal tot max. 12 exx. tegelijk.
Van 4 juni af pulli gezien: eerst 9» 8 juni waren het er 10 en op 15

juni 11. Deze 11 jongen zijn steeds in het Meer gebleven en voorspoedig
opgegroeid. Op 29 Juli waren ze alle 11 nog met de beide ouden aanwezig;
ze waren toen al vliegvlug.

Buizerd 1 ex. op 21 april.

Sperwer 1 ex. op 5 april.

Torenvalk Zoals in vorige verslagen al opgemerkt, is deze soort geregeld
boven'het Meer .te zien.

Patrijs

Was tot nu toe blijkbaar nog niet waargenomen. Nu echter 2 exx. op

2, 8 en 16 juni (resp.Bloem,v.d.Brom;Bakker; Bloem, v.d.Brom).

Fazant

Af ën 'toe 1 of enkele exx, aan de oever. Op 30 juni waren er al meer.

Waterhoen

Het aantal nam gedurende maart toe tot 3 paar op eind maart. Deze waren

verder geregeld aanwezig, w'aarVan 2 paar op het grote eiland én 1 paar op

het kleine eiland gebroed hebben. Vermoedelijk hebben alle paren 2 maal

een broedsel groot gebracht.

De eerste jongen verschenen op 11 mei. Op 11 juli zag Enklaar nog 3 eieren

in een nest op het grote eilend. V.d.Brom zag op 31 augustus nog een

waterhoen met 1 pul van + 14 dagen oud.

Scholekster

Buiten de 5 a 7 paar broedvogels van het Meer waren er 's avonds veel

meer ■•slapers'' aan te treffen (soms 50-70 exx.).

Op 8 juni werden de eerste pulli gezien. De jongen schijnen dit jaar

vroeger van het Meer te zijn verdwenen dan vorig jaar(toen jongen gezien
tot in augustus, nu begin juli nog slechts enkele exx.)

Op 7 juli werd nog 1 ex. broedend aangetroffen; op 28 juli liep er nog

een jong onder de hoeae van een oude scholekster.

Kievit

Het aantal liep in de loop van maart op tot 10 a 12 exx. in de 3e decade

van maart. ,

Dit jaar hebben zeker 5 paar gebroed op de eilanden en de oevers,

mogelijk zelfs wel 8 paar. Eerste broedsel 13 april waargenomen; eerste

jongen ca. 10 mei. Daarna waren er geregeld jongen te zien (later in ver-

schillende stadia) zelfs tot in juli. Op 23 juni werden nog 2 kleine

jongen waargenomen en op 5-7 juli liep er nog een kievitenpaar met 2

jongen van naar schatting 10 dagen oud. Eén jong was zelfs eind juli nog

aanwezig.

Bontbekplevier
Eerste exx’. op 3 maart aanwezig. Er zullen 2 a 3 paar gebroed hebben

Op 8 juni de eerste jongen gezien, die toen al vrij groot waren.

Kleine plevier
Eerste exx’. op 6 april, dus ongeveer een maand later dan de bontbek.

Aantal broedparen geschat op 5 a 8. Eerste jongen op 2 juni waargenomen.

Steenloper 5 mei 2 exx.; 12 mei 1 ex.

Wulp
Gedurende de gehele periode overdag in klein aantal aanwezig; •

s avonds

veel meer (50-100 exx.).

Regenwulp 1 ex. gehoord op 11 mei (Bloem).

Grutto Van 24 maart tot eind april af en toe waargenomen (1-3 exx.).

Daarna weer 3 exx. op 16 juni.
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Rosse grutto 26 april 4 cfd en 3 (Londo); 5 mei 9 (Enklaar).

Witgatje 1 ex. op 22 en 30 juni.

Bosruiter 1 ex. 27 april (v.d.Brom); 3 exx. 25 mei (v.d.Brom);
2 exx. 26 mei (Mevr.Bloem).

Oeverloper
5 Exx. 10 maart (v.d.Brom); 1 ex. 21 april (v.a.Brom, Enklaar).
Vanaf 2e aecade van mei regelmatig in klein aantal aanwezig. Op 2 juni
werd er één waargenomen 'met één poot" en op 11 juni 1 ex. "met ander-

halve poot 1 ; vermoedelijk betxeft dit hetzelfde exemplaar.

Tureluur

Vanaf 10 maart steeds in klein aantal aanwezig (1-4 exx,); op 30 juni
waren er echter 12 exx.

Zwarte ruiter

31 maart”2" exx.; 28 april, 6 mei, 15, 15 en 29 juni steeds 1 ex

Groenpootruiter

Begint door te komen van ca, 10 mei af en is aan constant m‘et 1-3 exx

aanwezig, (juli-aug, meer 1)

Kleine strandloper

Op 11 mei 1" ex. gezien aoor Bloem,

Bonte strandloper
16 maart 4 exx.’ (Belterman); 25 april 3 exx. (Bouquet); 5 mei en 2 juni
2 exx. (Enklaar).

Kemphaan 28 april 1 s (Londo); 9 juni 2 <sd (Bloem).

Kluut

Eerste ex. 16 april; daarna tot begin juni regelmatig kleine troepjes
van 2-9 exx.

Mantelmeeuw

In wisselend aantal aanwezig. In maart max. 30 a 40 exx., meest juv
in mei-juni hoogstens 16 exx., ook meest juv.

Kleine mantelmeeuw

Meestal enkele exx., max. 12 exx. geteld (18 maart)

Zilvermeeuw

In wisselend aantal aanwezig. Maart-april max. ca, 200 exx., mei-juni

max. ca. 80 exx., juni meestal weinig, 10 a 15 exx.

Er zijn 2 broedgevallen geconstateerd, 1 op het kleine eiland en 1 op
de oost-oever van het Meer. Op 23 juni werd een donsjong gezien.

Stormmeeuw

Terugkeer van 2 b-t-oedparen en balts eind maart. Beide paren hadden een

broedsel op het grote eiland aan ae oostzijde, up pU juni 1 paar met

3 pulli gezien. Op 13 juli echter 1 paar met 2 pulli en 1 paar met 1 pul.

Buiten deze broeuvogels was deze soort in wisselend aan tal aanwezig,

max. 20 exx., echter in juni vaam 50 tot ‘100 exx., zowel ad. als juv.

_

28 Juli waren er 4 bijna vliegvlugge jongen.
Burgemeester

1 juv, op 4~ 11, 24 en 31 maart.

Kapmeeuw

Öp broedplaats begin april, De kapmeeuwen hebben het hoge gedeelte van het

grote eiland in beslag genomen, na ae visdiefjes van die plaats verdreven

te hebben. Aantal broedparen naar schatting minstens 15 paar. Ook op het

kleine eiland broedde er een (16 juni). Er werden 30 jongen van dit jaar

gezien (13 juli).
Het aantal kapmeeuwen in het Meer nam in juni toe (9 juni 170 exx.).

Zwarte stern

30 juni” ï’ex. (echtp. Bloem)

Visdiefje

Eerste (6) exx, op 17 april (Bouquet), Eind april waren ze op volle sterk-

te (ca. 40 exx.). De visdiefjes waren dit jaar gedwongen te broeden op de

stranden Van het grote eiland, daar het hoge gedeelte van het eiland in

beslag was genomen door de kapmeeuwen. Er zijn niet veel jongen groot ge-

komen, hetgeen trouwens ook voor vorige jaren geldt; max. 12 jongen ge-

teld (13 juli), (vorig jaar 4 jongen).
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Grote stern

Op 9 juni énkele exx. (Bakker).

Holenduif

Geregeld in enkele exx. waargenomen, veelal drinkend of badend

Houtduif Af en toe een ex.

Tortelduif Op 4 en 9 juni waargenomen.

Ko_ekoek 1 ex, op 2 en 9 juni. ■

Gierzwaluw

Liefste ex. 9 mei. Daarna in sterk wisselend aantal aanwezig (max. 50 exx.)

Veldleeuwerik 1 ex. op 3 maart *

Boerenzwaluw 22 april 3 exx. 5 25 mei 10 exx.; 26 mei 1 ex.;2 juni 1 ex

Huiszwaluw 25 mei 4 exx.; 26 mei 2 exx.; 2, 9 en 11 juni 1 ex.

Oeverzwaluw 25 mei 1 ex.; 2 juni 1 ex. en 23 juni 1 ex.

Zwarte kraai

T~ex. op 31 maart en 7 april.

Bonte kraai

Geregeld aanwezig in wisselena aantal (van enkele tot luO exx.)
Laatste melding 14 april.

Kauw

Tot en met mei geregeld aanwezig, ’s Avonds grote concentraties waarge-
nomen: 6 maart 1500 exx., 19 april 4-5000 exx., 27 april 6-7000 exx.,
8 mei 4-5000 exx., 25 mei 1000 exx.In juni, toen er nog wel 's avonds is

waargenomen, zijn er geen concentraties van kauwen meer geconstateerd
bij het Meer, (Op 8 en 10 juni is er ‘s avonds waargenomen).

Ekster

Geregeld waargenomen, tot 4 exx. tegelijk.

Gaai Geen meldingen.

.Paapje 1 ê op 4 april (Peters)

Zwarte roodstaart 1 $ op 14 maart (Lonao).

Sprinkhaanrietzanger

d exx. gehoord óp 28 april en 1 ex. gezien op 12 mei (beide waarn.Enklaar)
Deze soort broedt in de onmiddelijke nabijheid van het Meer.

Grasmus

2 exx op 11 en 12 mei, 1 ex. 26 mei. De grasmus broedt bij het B;leer

Heggemus

Op 3 maart 1 ex. De heggemus heeft er dit jaar niet gebroed

Graspieper 5©x. op 10 maart

Witte kwikstaart

Eerste'ex. op 3 maart; daarna geregeld aanwezig tot soms 10 exx. tegelijk.
Heeft ongetwijfeld in de nabijheid gebroed.

Gele kwikstaart

Div, exx. op 21 april (v.d.Brom, Londo).

Grauwe klauwier

Tanaf*'12* mei weer een paartje op oude plaats aanwezig. Dit heeft er weer

gebroed. Op 14 juli zag v.d.Brom een oude met een jong aan de zuidkant

van het Meer.

Spreeuw Af en toe één of enkele exx., vanaf 11 juni echter troepjes van

ITo ófdzakelijk jonge vogels: 11 juni 36 juv. ,
van 15 tot 23 juni regel-

matig tot 50 exx., 30 juni ca. 20 exx.

Kneu

3p"24 maart 4 exx., 14 april 2 exx. en 22 april 1 ex.

W. J. Akkerman


