
Waarnemingen Kennemerduinmeer 1 juli - 31 december 1957.

Roodkeelduiker

Fuut

1 Ex. daalde op 6 okt. op het meer en vloog 5 minuten daarna weer weg.

Geoorde fuut

1 ex. lü nov. (Mevr. Bloem, Belterman)

Dodaars

Het aantal van 3 broedparen, vermeerderd met 2 jongen (zie medea.blad

Nr. 6) groeide van midden juli aan tot ca. 20 exx. medio aug,, om na

20 sept. snel te dalen tot 10 exx. (eind t>ept.). Vanaf half oktober nog

slechts 2 exx.; laatste waarneming 15 dec. 1 ex.

Eind februari 1958 was deze soort nog steeds niet in het Meer terug.

(1958: max. IJ- exx.; na medio sept. dalend tot 7 exx. (eind sept.),
okt. nog 4-5 exx., laatste exx. (2) op 28 nov.)

(Eerste paren vorig seizoen 31 maart 1957)•

Blauwe reiger

Tot eind juli af en toe 1 ex., soms meer (3©xx. op 18 juli, 5 exx* over-

komend op 21 juli); 8 sept. 2 exx., 17 sept. 5 exx.

Hoewel zwak, toch sprake van twee "toppen''; na midden juli en

medio september. Ook vorig jaar zelfde verschijnsel; 28 juli *56

24 exx., daarna weer 2e helft sept.'56. Is hier sprake vah de reeds

bekende 'voortrek in diverse richtingen"' van jonge vogels en gerichte

trek van oude vogels ?

Wilde eend

Slechts enkele exx. (met 4 pulli, zie mede.blad. Nr.6) tot eind juli.

Daarna stijgen de aantallen tot 10-15 exx. Na 20 sept. slechts enkele

exx.met een spits van 11 op 27 okt; gedurende december geen wilde eenden

waargenomen .

De grotere avondaantallen ook nu weer waargenomen; 180 exx. op 16 juli,

175 exx. op 24 juli, 120 exx. op 4 aug, en 100 exx. op 23 aug.

Wintertaling
Gedurende juli slechts enkele malen 1 ex.; medio aug, 15 exx, daalt tot

1 ex. op 1 sept. Vanaf 7 sept. 20-25 exx., welke op 20 sept, weer ver-

dwenen zijn. In de 2e decade van november weer stex’ke toename; 14 exx.

op 10 nov., 90 exx. op 16/1? nov., 60 exx. op 21 en 30 nov.; op 1 dec.

wintertalingen meer aanwezig.. Daarna nog 12 exx. op 8 dec. en 6 exx.

( 3 paar) op 29 dec.

Spits vorig jaar op 7 nov., nu op 15/17 nov.

Van 10-21 november zijn er blijkbaar sterke eendenverplaatsingen

geweest; zie ook smient, toppereend, kuifeend, brilduiker en tafel-

eend, welke alle in dezelfde periode voor het eerst worden gezien.

Smient

2 Exx. op 21 nov., 3 exx. op 23/24 nov, en 4 exx, op 1 dec.

Slobeend

1 ? óp” 18 augustus. Vorig jaar waren er ook sept. en okt .-waarnemingen.

Toppereend
Ër was 1”<? aanwezig van 24 t/m 28 juli; 1 ? op 17 nov. en 4 exx. op 23 nov

Kuifeend

Er waren 5 exx. op 16 nov,, 2 exx. op 17 en 21 nov. en 4 exx. op 23 nov.

Daarna geen waarnemingen meer van deze soort.

Tafeleend

Er waren op 21 nov. niet minder dan 60 tafeleenden; op 23 nov. werden er

nog 36 exx. geteld. Deze soort was er daarvóór nog niet in zo'n groot

aantal waargenomen.

1 exemplaar op 15 december.
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Brilduiker

1-2 èxx. van 16 november t/m. 1 december.

Zwarte zeeëend

Op" 27 okt. 1 é\ 2 $$ van 10 nov. - 24 nov.; 1 <j op 1 dec.

Middelste zaagbek
2 Juv. exx, op 29 sept. (echtp. Bloem)5 1 ex. op 6 okt. (Belterman).

Bergeend
Vanaf begin juli daalt het aantal van 6 ad. tot 2 ad. op 14 juli, welke

laatste met. de 11 jongen bleven tot 29 juli; 2 jonge vogels bleven ook

daarna nog op het Meer; laatste jong waargenomen op 31 aug.

(Ook vorig jaar afname van het aantal oude vogels in juli en nog
een juv. ex. op 21 aug,).

Op 15 december *57 werd er weer één bergeend in het Meer waargenomen
door Mevr. Bloem.

Buizerd

Van midden oktober af soms een ex. boven het meer.

Sperwer

1 ex.’ op 23 november.

Kiekendief

1 Ex., vermoedelijke een grauwe, op 16 nov. gezien door v.d.Brom.
s

Boomvalk

1 Ex. op 17 sept. (Bouquet).

Smelleken

1 Ex. op 27 oktober overkomend (Londo).

Torwnvalk

Waarnemingen in juli, sept. en okt.

Fazant

Vrij grote aantallen (tot 40 exx. toe) in juli; daarna enkele waarneminge
tot in september.

Waterhoen

Maximaal in juli tegelijk waargenomen; 3 paar met'5 grote jongen en 13

pulli. Na begin sept. vertrekken de vogels uit het meer; laatste exx. op
17 sept,(2 exx.)

(Ook vorig jaar sterke daling in september, hoewel toen 2 exx. ble-

ven tot begin november)

Scholekster

Enkele broedvógels blijven tot ongeveer eind juli. Na 26 aug. geen ex,

meer gezien, hetgeen overeenkomt met 1956•
In de avonduren waren de aantallen, evenals in 1956, hoger (tot 70 exx.

,

dalende tot ca. 30 exx. op 4 aug.).

Kievit

Een klein aantal blijft aanwezig tot begin aug. Vanaf 21 juli waren er

evenwel meer, doorgaans ca. 10 exx., terwijl er op 28 juli niet minder

dan 50 exx, aanwezig waren. Van laatstgenoemd aantal zag men om 9-15 u.

juist een troep van 19 exx. arriveren.

Daarna nog waargenomen; 3 exx. op 25 aug., 2 exx. op 15 sept. en 3 exx.

op 20 sept.

Bontbekplevier
In de~Ioop van juli enkele tot 5 exx.; eind juli iets meer; 7 exx. op

25 juli, 12 exx. op 27 juli, 8 exx. op 28 juli, daarna enkele; 2 exx.

op 1 sept. Op 15 sept. werden ér nog- weer 16 exx. gezien.

(Vorig jaar bleven er meer achter en vond er een geleidelijke

stijging plaats tot eind september).

Kleine plevier
Laatste’ ex. gezien op 31 augustus (1956; 2 september).

Zilverplevier
Slechts één waarneming; 1 ex. op ü dec. (Hessels).

Steenloper

Kesp."6 en 5 exx. op 25 en 26 aug. (prachtkleed).
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Watersnip 1 ex. op 8 sept. 45 exx, op 27 okt. (Londo),

Waarschijnlijk zullen lang niet alle aanwezige watersnip-
pen worden waargenomen, daar ze veelal tussen de vegetatie
verscholen zitten, en er niet door het gebied gelopen wordt.

Wulp
Evenals vorig jaar in juli, aug. en(begin)september slechts weinig waar-

nemingen overdag, maar
f

s avonds wel een flink aantal (o.a. 30 exx. op

14- en 16 julTJ.

Regenwulp
1 ex".' op 14- en 16 juli, 4 aug. en 1 sept., hetgeen vrijwel parallel loopt
met 1956 (toen ook 1 ex. op 15 juli en 22 juli, 4- aug. en 21 aug.).

Witgat je 2 exx. op 2 en 6 juli-, 1 ex. op 28 juli.

Bosruiter 1 ex. 2 juli, 2 exx. 21 jüili. (resp. Bloem en echtp. Bloem)

Oeverloper

Evenals vorig jaar in klein aantal (tot 6 exx.) aanwezig t/m. 2e decade

september, met spits op 2ö juli (9 exx.).

Tureluur

Op 2 juli 10 exx. ; zakt tot enkele exx. eind juli*, daarna 2-4 exx. van

medio aug. tot begin september (2 sept.) (Vorig jaar 9 sept.)

Zwarte ruiter

1 êxi op"6/7 juli; ‘1 ex. op 25 en 36 aug.; 1 ex. 1 sept. (resp.v.d.Brom,
echtp.Bloem met v.d.Brom, Lefèvre, v.a,Linden, Bakker met echtp.Bloem).

Groenpootruiter

Steeds 'aanwezig tot 20 sept. variërend van 1-8 exx. (1956; laatste

waarneming 16 okt. 8 exx,).

Kanoetstrandloper
1 ex. op 27 juli (echtp.Bloem), 15 exx. 26 aug. (Bakker), 1 ex. 31 aug

(v.d.Brom) en 2 exx. op 15 sept. (Belterman,Bloem).

Kleine strandloper

2 exx." op 14- juli''(Enklaar), 5 exx, op 21 juli (Enklaar), 1 ex. op 28 ju-

li (echtp.Bloem) en 3 exx. op 1 sept. (Enklaar).

(Temminck ’s Strandloper)
1 Ex. "op 21 juli "(Enklaar). Deze waarneming is opgegeven, zonder erbij

te vermelden, op welke kenmerken deze vogel is gedetermineerd.

Opmerking: Het is aan te bevelen om bij dergelijke soorten ter meerdere

overtuiging nadere bizonuerheden op te geven zoals bepaalde

doorslaggevende eigenschappen van kleed en gedrag van de vogel,
afstand waarop waargenomen, kijkervergroting en lichtval.

Bonte strandloper

7/14 juli 1’ ex. ; 24- juli 6 exx,; 27/28 juli 2 resp. 1 ex.; 13 aug. 1 ex.

25/26 aug. 4-/5 exx.; 31 aug. 10 exx.; 1 sept. 7 exx.; 15 sept. 11 exx,

20 sept, 1 ex.

Drieteenstrandloper
Eén waarneming: "25 aug. 1 ex. (Enklaar)

Kemphaan' 1 Ex. op 27/28 juli (echtp.Bloem)

Dwergmeeuw 1 juv. ex. op 1, 14 en 15 sept. 1 ad. ex. op 27 okt

Prieteenmeeuw 1 Ex. op 15 sept. (v.d.Brom).

Zwarte stern 6 exx. op 1 sept., 1 ex. 15 sept.(echtp.Bloem, Belterm/Bloem)

Visdiefje

Blijft" aanwezig tot in aug. in kleine aantallen. Op 25 aug, stijging tot

35 exx., op 26 aug. 20 exx.; enkele exx. tot medio september met weer

een spits van 15/17 exx, op 14-/15 sept.

MEEUWEN (Mantelm., Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Kapmeeuw)

De aantallen meeuwen wisselen sterk van de ene waarnemingsdag (-uur) op

de andere, doordat de meeuwen vaak naar het strand of naar andere voed-

selgebieden gaan. Het is daarom moeilijk een juist beeld van het verloop
te verkrijgen uit de waarnemingen aan het Duinmeer. Door echter voor elke

maand de maximum waargenomen aantallen aan te geven, zoals op de volgen-

de bladzijde is gedaan, kunnen we er toch een bepaald verloop in zien.

Wat de Stormmeeuw betreft is er een frappante overeenstemming met vorig

jaar (1956). Toen vermeldden wij in edeuelingenblad Nr.4 pag.14:

■’Üpmerkelijk, dat na 3 aug. geen stormmeeuwen meer worden opgegeven;

eerste waarneming weer op 23 sept,"’ Hetzelfde verschijnsel heeft
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zich nu in 1957 weer voorgedaan (zie onder).

maximum - aantallen

In december zijn ex1 in het algemeen weinig meeuwen in het Meer waar-

genomen.

Uit bovenstaande cijfers is te zien, dat eind juli/begin augustus de

Mantelmeeuwen in aantal toenamen, terwijl omstreeks'dezelfde tijd de

aantallen Zilver-, Storm- en Kapmeeuwen aanzienlijk daalden.

Er moeten die tijd belangrijke verplaatsingen van meeuwen hebben plaats-
gevonden.

Holenduif 1 ex. 2 juli. Houtduif Enkele jpli-waarnemingen 1-5 exx

Tortelduif 1 ex. 21 juli-, 2 exx. 2ö juli.

Gierzwaluw In juli slechts 2-5 exx. aanwezig met zeer sterke toename eind

juli; 15 éxx. op 27 juli, 50 exx. op 28 juli en 150 exx. op 29 juli.
daarna geen ex. meer gezien. laatste waarneming 26 aug.l)

Groene specht 1 ex, óverkomend op 15 oktober.

(Zwarte specht) 1 ex. in dennenbos oostkant meer (Belterman) 1? Nov. en

idem 21 nov. (Bakker).
Veldleeuwerik 2 exx. 25 nov.; komt in de trektijd regelmatig over.

Boerenzwaluw 5 exx. 8 sept,; geen opgaven over juli en augustus.
Huiszwaluw 15 exx. op 1 sept.;eveneens geen waarnemingen in juli en aug.

Zwarte kraai 2 exx. 14 aug.; 14 exx, 2? okt; 1 ex. 10 nov. en 1 ex.24 nov.

Bonté kraai' Eerste waarn. a.h.meer 27 okt.Soms ’s avonds tot 500 exx.

Hoek Enkele november-waarnemingen van 1-2 exx.

Kauw Geregeld aangetroffen.
TIaamse gaai Slechts 2 waarnemingen; 1 ex. 29 juli en 1 ex, 8 sept.

Koolmees Slechts sporadisch waargenomen’ ( 1 ex-, op 22 sept.).

Kramsvogel In dec. af en toe in klein aantal.(Zwerven door het duin).
Koperwiek' 2 Exx. op 5 nov.

Merel 1 ex. op 25 nov.

flapuit Telkens R exx. op 8, 20 en 22 september.
Paapje 1 Ex, op 21 juli en op 29 sept.

Geknaagde roodstaart 1 ex. op 2a sept.
Roodborst 1 ex. op 29 sept.
Grasmus Enkele juli-waarnemingen (laatste op 27 juli).

Goudhaantje 5- exx. op 5 nov,; 1 ex. op 15 en 29 dec.

Heggemus 1 ex. op 22 sept.

Graspieper 10 exx. op 1 sept; 2 exx. op 15 okt.

Witte kwikstaart Blijft in aantal tot 10 exx. aanwezig tot begin aug.,
aantal zakt'daarna tot 2-5 exx. Laatste waarneming 15 okt. 2 exx.

Grauwe klauwier Voor het laatst gezien -op 14 juli ( 1 ad. + 1 juv.)

Spreeuw Gedurende juli geregeld in klein aantal gezien, max. 15 exx.

Geen* aug,-waarnemingen; wel eerste helft sept. enkele, niet meer.

Groenling 18 exx. op 51 aug, 8 exx. op 8 sept.

Vink 6 exx. op 50 november.

Kneu Tweede helft juli rondzwervend, 25 exx. 8 sept; 5 exx. 20 sept,
en 5 exx. 15 ökt.

W.J. Akkerman

jgH' aug. sept. okt. nov.

Grot e it antelm. 20
5 eind juli 50 50 50 15 80

Kleine Mantelm. 1-2 5 10 5 5
Zilvermeeuvv 150 (4- aug.80) 25 25 15 50
Stormm. auni'en null 50-100 (4 aug.50) daarna 1 1 duv. 30 17

Kapmeeuw 170^eind juli) 40-50, 70 90 90
minder )


