
Waarnemingen Kennemerduinmeer 1 januari - 31 augustus 1958.

Hoge waterstand

Roodkeelduiker. 1 ex. op 12 en 19 januax’i.

Fuut 1 ex. aanwezig van 15 - 22 februari.

Geoorde fuut L ex-, op; 1ö en 25 mei, 16 juni, 17 en 24 augustus.

Dodaars

Het eerste ex. werd waargenomen op 23 maart (vorig jaar 31 maart); het

aantal steeg tot een permanente bezetting van 4 paar, met spitsen op

13 april (10 exx.), 18 april (12 exx.) en 20 april (16 exx.;. In de loop
van augustus stijgt het aantal door in het meer geboren jongen en door

aanwas van buiten af tot een 30-tal aan het eind van augustus.

Broeden; Er waren 4 broeoparen. De eerste twee nesten werdenop 11

mei gezien. Eén pul (het eerste) werd op 15 juni waargenomen. Op 13 juli
waren er 1 halfwas jong en 3 pulli; op 18 juli 2x2 pulli en het half-

was jong, en dit aantal van het tegelijkertijd waargenomen aantal jongen
kwam niet hoger. Op 30 aug. waren er uit een laat broedsel weer 4 pulli,
waarvan op 21 september nog 3 jongen aanwezig waren.

Blauwe reiger

üp 18 en 25 dan. 1 ex. Van eind april af geregeld in klein aantal aange-

troffen, meestal weer *s morgens vroeg of tegen de avond (tor een enkele

maal 5 exx.). Evenals vorig jaar ook nu weer een top na midden juli (van-
af 19 juli éénmaal 12 exx,, meerdere malen 5-7 exx.;, daalt weer na 26

juli tot 2-3-4 exx. Op 10 aug. weer 8 exx.

Lepelaar Slechts 1 waarneming; 2 exx. op 2? juli.

Wilde eend

Op 25 jan’, 1 paar; vanaf half februari tot eind februari 60 - 90 exx.,

in maart en april 30 - 50 exx. Het aantal <?<? is in de tweede helft van

april tot in mei belangrijk groter aan dat van de 99. in verband hier-

mede steeds graag geslachtsopgaven !

De eerste pulli verschijnen op 10 mei, terwijl het aantal jongen eind

juni gestegen is tot een 60-tal. Vanaf half mei meestal een 15 adulte

vogels, evenals in juni. In juli waren er meestal een 20-tal aanwezig,

daling eind juli/ eerste helft augustus tot een 10-12-tal. Vanaf 3© de-

cade augustus weer een stijging tot 30-40 exx.

Wintertaling

Aangetroffen van half februari tot ca. 20 april (variërend van 2-11 exx.),
daarna weer enkele waarnemingen in juli (13 juli 1 ex., 20 juli 4 exx.),

De eerstvolgende waarnemingen vallen in september.

Zomertaling

Veel meer waarnemingen aan vorig jaar. Gedurende mei 2 exx; 31 mei 4 exx.

<Só‘ 13 juni i 9, 15 juni 1 <?, 13 en 20 juli 1 ex.; 10 augustus 11 exx.

trekkend. Daarna weer waarnemingen begin september.

Krakeend

Van 88 maart tot 18 april steeds 1 3 in het Meer aanwezig. Op 30 augustus

weer 1 ex.

Na het natte najaar van 1957 was deze winter de waterstand in het Meer

hoog. Daarbij kwam nog de grote hoeveelheid sneeuw in februari en maart

1958. Toen deze gesmolten was, stond het water bijna tot de weg. De Groene

strook en de zandbank waren geheel onder water en bleven dat, ook gedu-
rende de gehele zomer. Pas half juni begon de vegetatie van de Groene

Strook boven water uit te groeien.

Een groot gedeelte van de oevers waren begroeid met een ruige biezen-

vegetatie. Alleen aan de oever in het zuidwesten was nog een zandig
strand, waar de pleviertjes huisden en de steltlopers bij voorkeur neer-

streken. Pas eind juni zakte het water iets, maar het peil bleef ver

boven normaal.
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Smient 1 9 op, 2 april ( en weer begin september).

Slobeend

Op 5 april 1 <j, op 1ö en 30 april 1 ex; 13 juni 2 33
,

27 juli 2 exx.

In augustus meer: 10 aug. 2 exx., 17 aug. 1 ex., 24 aug. 7 exx., 30 aug.
4 exx. (Begin september23 en 17 exx.)

Toppeneend Op 13 juli 1 3. (Begin september idem).

Kuifeend

De gróte’ verrassing was wel het broeden van deze soort op het grote eiland

Na enkele maart- en april-waarnemingen (30/3: 3, 2/4 ; 1 9; 6/4t 10 en

30/4; 4 exx.) waren in mei en juni steeds 2 33 en 1 ? aanwezig. Soms wa-

ren er wel 3 «?■* (29/3-Ö/6) en 28/29 juni zelfs wel 4 33.

Vanaf 24 mei werd het $ vrijwel niet waargenomen, totdat het voor het
eerst weer werd gesignaleerd op 14 juni met 8 pulli, hetgeen later 9 pul-
li bleken te zijn. Het 2e 3 werd. na 30 juni niet meer waargenomen; het

paartje met de jongen daarentegen bleven gedurende de 2e helft juni,
juli en le helft augustus

H
en familie". Dit 11-tal werd voor het laatst

op 17 augustus waargenomen. Op 23 en 24 aug. zag men geen kuifeenden
.

Op 30 aug. waren er 3 exx. en op 31 aug. en 2 sept,. 5 exx.

Tafeleend

2 Febr. 4 w en 7 99, 16 febr. 2 paar, 26 maart 2 exx., 2 en 4 april
4 99, 13 april 1 9, Vanaf 31 mei 1 3 aanwezig; in 3 e decade van juni een

stijging tot 2-3 exx. (2 33 of 2 « en 1 9). Vanaf 1 juli steeds weer

1 3, 3e decade juli en augustus meer exx. (tot 4 stuks).

Brilduiker

19 op 12, 18 en 19 januari; eveneens op 9, 16 en 20 februari. Kind

maart - begin april waren er meerdere, tot max. 4 33 en 7 99; daling na

7 april tot 1 3 en 1 9 op 25 april. s

Grote zeeëend

AlleenTebruari-waarnemingen; 9 en 16 febr.; 1 3 en 1 9; 13, 20 en 22

febr. 1 ex.

Zwarte zeeëend

Waarnemingen januari; Op 12, 17, 18 en 26 jan. resp. 7, 1, 3 en 1 exx.

februari: 2 30 en 2 99 op 9 febr.; daarna 1 ex. op 14, 16,
20 en 22 febr.

geen maart-waarnemingen.
Vanaf 13 april tot 5 mei steeds 1 ex. aanwezig.
Tenslotte nog 1 3 op 13 juli.

Nonnetje Op 17 jan. 1 juv. 3 en 1 9; op 19 jan. 1 9.

Bergeend
De eerste exx. waargenomen op 14 februari (4 stuks). Dit aantal stijgt
tot 10- exx. in begin april. Gedurende april en mei geregeld 4 a 10 exx.

aanwezig, op 13 april zelfs 11 exx.

De volgende jongen werden later op het Meer aangetroffen:
Van 29 mei tot 1 juni 11-12 pulli, (daarna 2-5 juni het Meer niet door

Waarnemers bezocht), 6/7 juni 9 pulli, 8-15 juni 8 pulli; 1 afzonderlijk

pul (zonder ouders) van 13 - 29 juni, ken andere waarnemer zag op 24 juni
1 paar met 10 pulli. Verder werden gezien 2 pulli van 24 juni - 6 juli.
Het is moeilijk uit te maken van hoeveel broedsels deze jongen zijn.

Het aantal adulte vogels daalt:eind mei/begin juni 5-7 exx., 2e decade

juni 3-4- exx., 3e decade juni - 5 juli 1-2 exx. (3 juli weer 4 exx.);
Tenslotte nog waarnemingen op 13 juli 1 juv., 15 juli 1 ad., 24 aug. 3 juv
en 30 aug, 1 juv.

Buizerd Af en toe 1 ex. van januari tot begin april.

Sperwer 1 Ex. waargenomen op 2 april.

Bruine Kiekendief

‘Enkele waarnemingen in augustus; 3 aug. 1 ex. en 1 9; 30 aug. 1 9.

(ook begin september: 2 en 6 sept. 1 ex.)

Smelleken 1 ex. op 9 februari (echtpaar Bloem).
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Torenvalk

Geregeld één ex. (ooms meer: 2 april 4 exx., 30 april 2 exx.) boven het
meer en de oevers waargenomen vanaf eind maart tot begin mei. Tussen

5 mei en 15 juli echter slechts één waarneming, en wel op 26 mei van
één torenvalk; die werd door een kievit verjaagd. Vanaf half juli weer

geregeld waargenomen.

Fazant

Óp 51 mei een paartje, fan eerst weer waarnemingen vanaf half juli tot

eind juli, echter in veel kleinere aantallen dan vorig jaar (maximaal 9,
meestal 1 of 5 exx. tegen vorig jaar tot 40 exx.).

Waterhoen

Eerste ex. op 16 maart, begin april ca. 6 exx.; vanaf' eind .aphil meestal

ca. 12 exx. aanwezig. Aantal groeit door broedsels aan tot ca. 45 exx.

omstreeks 20 juli. In augustus daling tot 16 - 20 exx.

Er hebben minstens 5 paren gebroed.

Meerkoet

Op 25 'januari 1 ex. aanwezig, van 2 tot 22 februari 9-11 exx. Daarna

voor het eerst weer een meerkoet waargenomen op 1 april. Gedurende april
en begin mei steeds 1 ex, aangetroffen. Dan een maand lang geen meerkoet

gezien; voor het eerst weer 1 ex. op 6 en 7 juni, waarna het aantal snel

stijgt; 4 exx. op ö juni toenemend tot 9-11 exx. gedurend rest van

juni en juli. Na half augustus meestal 15 - 20 exx. aanwezig; aanwas is

o.m. een gevolg van broedsels in het Meer. Op 30 aug. was het aantal nog
groter, n.1, 28 exx.

B £ 2. ® d. ® De meerkoet heeft dit jaar (195ö) voor het eerst in het

leer gebroed. Op 29 juni werden 3 of 4 nesten waargenomen; op 13 juli
werden 5 pulli gezien, daarna werden van 3-0 jongen gerapporteerd.

Op 25 juli werden waargenomen; 2 ééndags-pulli, verder nog 2 pulli en

1 groter jong, terwijl er op 9 augustus een pul van 1 week werd gezien.
Er zijn dus zeker jongen van 4 verschillende broedsels geweest.

Scholekster

Eerste exx. op 16 februari. Buiten de 6 broedparen waren er *s avonds,
evenals vorig jaar, veel meer “slapers

11
aan te treffen (tot 50 exx.),

op 15 maart reeds 32 exx. op de zuidoostoever van het grote eiland,
25 mei 50 exx.; daarna neemt aantal “slapers’ 1 sterk af; 14 juni 16,
28 juni 4, 22 juli 14 “slapers’ 1

.

Eerste pulli waargenomen op 14 juni. Op 28-30 juni waren er 4 paar schol

eksters, die jongen hadden ( 3» 2, 2 pulli en 2 grotere pulli = samen

9 pulli). Jongen bleven aan het Meer tot 27 juli waargenomen.

Van eind juli af daalt het aantal vogels van 15 - 2$ exx. tot 3-5 exx.

eind augustus,

Kievit

De eerste kieviten waren er op 7 maart (2 exx.), welk aantal toenam, zodat

er gedurende april 6 a 7 broedparen waren en in mei en juni 8 paar.
Het was moeilijk om de broedresultaten vast te stellen door de sterk toe-

genomen begroeiing van de oevers. In vorige jaren had men een goea over-

zicht over de kieviten en hun jongen, aie toen op de kale oevers liepen.
Dit jaar was er door de hoge waterstand zo goed als geen oeverstrand en

hielden de kieviten zich op de nog het minst begroeide plekken op. De

territoria lagen voornamelijk op de west- en oostoever. Op het grote
eiland waren aanvankelijk (in april en mei) wel 2 paar kieviten gevestigd,

maar daarvan hebben wij nooit jongen gezien.
De eerste pulli werden op 13 mei waargenomen. Van de eerste broedsels is

niet veel terecht gekomen; daarvan zijn maar weinig pulli gezien en niet

meer dan 1 of 2 kwamen er groot.
Wat de volgende broedsels betreft kwamen in de laatste decade van juni
de eieren van verscheidene nesten uit; 14 pulli werden toen waargenomen

van 5 broedsels (westoever; 4 + 4 + 2 en oostoever; 3+1)* De laatste

waarnemingen van jonge kieviten aan het Meer zijn van 2 augustus (12 juv.)
en 9 aug (10 juv.).Na midden augustus daalde het aantal kieviten tot

1-3 exx.

Kievitentrek over het Meer; 7 maart 32 exx., 30 maart 350 exx., 6 april
40 exx, 20 juli 70 exx., 10 aug. 1000 exx., 11 aug.

30 exx. en 17 aug. 15 exx.
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Bontbekplevier
Ér waren 2'exx. voor het eerst aanwezig op 16 maart, daarna tot 15 juni
soms 1 of 2 exx., maar vaak geen enkele aanwezig. Van 16 juni tot 9 aug.
in het geheel geen honthek gezien; de soort heeft er dan ook niet gebroed.
Op 10 en 17 aug. trekkende exx. (resp. 7 en 5). Begin september waren er

eveneens doortrekkers.

Kleine plevier

Eerste exx."(4) op 4 april. Er waren dit jaar zeker 5 broedparen, waarvan

de eieren en/of jongen gezien zijn; mogelijk was er nog een 6e broedpaar.
Van midden april tot midden juni geregeld 8 - 10 exx. waargenomen.
Eerste jongen (5) op 15 juni gezien; maximum aantal tegelijk waargeno-
men jongen was 9 op 29 juni. Er waren nog juv. exx. aanwezig op 27 juli.
Op 3 aug. laatste (3) exx.; daarna nog 1 ex. op 31 augustus.

Strandplevier 1 ex. op 26 juli (mevr. Bloem).

Zilverplevier Een waarneming van 4 stuks op 24 augustus.

Watersnip

Eind maart, half en eind april telkens 1 ex.; 4 mei 2 exx. Ban eerst

weer waarnemingen in juli; 20 juli 4 exx,, 26 juli 2 exx., 27 juli 1 ex.

In augustus; 2 exx. op 10 en 17 aug., 1 op 27 aug. en 23 exx. op 31 aug.

Wulp
Van half februari tot eind juli steens 1 of enkele exx. waargenomen.
's Avonds echter vaak meer; spitsen; 2 maart 100 exx., 30 maart trek van

20 exx., 14 april 50 •■slapers 1 '; 2e helft juni 6-10 exx.

Augustus; 10 aug. 1 ex., 11 aug. trek van 68 exx., 17 aug. trek van 10 exx.

en 1 ex. aan meeroever.

Eegenwulp 2 Waarnemingen; 20 juli 3 exx* en 23 juli 2 exx.

Grutto

Er waren veel meer grutto's aan het Meer dan in de vorige jaren.

Op 30 maart en 4 april trek van 13 resp. 3 exx.; 13 april 1 aan het Meer,

evenals op 30 april; op 4 mei een grutto gehoord.
Daarna pas weer waarnemingen in juli, tot begin augustus, meestal slechts

1 of enkele exx, met 's avonds en incidenteel overdag veel meer; 13 juli
5-6 exx.; 15 juli 21 exx.; 22 en 23 juli (’s avonds) resp. 21 en 25 exx.

Eén latere augustus-waarneming; 24 aug. 1 ex.

Witgatje
ïn de 2e helft van juni geregeld 1-2 exx., 20 juli 4 exx., 25 juli 2 exx.

Trek geconstateerd op 10, 11 en 17 aug. (resp.6, 2 en 7 exx.) (zie ook

tureluur, oeverloper en groenpootruiter).

Bosruiter

1 waarneming in mei; 1 ex. op 24 mei

3 waarnemingen eind juni; 25» 29 en 30 juni resp. 2, 2 en 1 exx.

2 " in juli; 1 ex. op 15 juli en (4?) op 20 juli.

Oeverloper
1 Aprilwaameming; 3 exx. op 5 april.
Van 2-31 mei geregeld in klein aantal aanwezig (1-4 exx.)

Geen waarnemingen van 1 juni - 12 juli; daarna echter constant aanwezig
in iets grotere aantallen (geregeld 5 exx. waargenomen) met toppen op

20 juli (15 exx.), 11 augustus (trek van 23 exx.), 25 augustus (8 exx.).

Tureluur

Van eind maart tot eind augustus geregeld in klein aantal (1-3 exx.)

gezien. Trekbewegingen in 3e decade van juli (9 - 10 exx., trek van zelfde

aantallen). Op 10 en 11 aug. wt-er 13 resp. 12 trekkers (zie ook witgat je,

oeverloper en groenpootruiter).

Zwarte ruiter

1 exx op 5 mei in overgangskleed (ïh. Muloer). Daarna pas weer 1 ex. op

29 juni. Op 17 aug 3 exx. overtrekkend; op 30 aug. 2 exx, aan het Meer.

(Begin september 1 ex,).

Groenpootruiter

Op 30 apriT~trek geconstateerd van zeker 10 exx. Van begin mei tot eind

augustus geregeld in klein aantal (tot 5 exx., 20 juli 8 exx.) aanwezig,

met trek in de 2e decade van augustus (10 aug. 5 trekkers, 11 aug.

11 trekkers, 17 aug. 3 trekkers, zie ook witgatje, oeverloper en tureluur.)
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Bonte strandloper 1 waarneming van 10 mei; 1 ex.

Mantelmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw
1 _gtormmeeuw en Kapmeeuw^_

Zie voor het onregelmatig in'aantal optreden van deze’sootten Mededelingen-
blad Nr. 7.

Mantelmeeuw

Meestal* in klein aantal te zien (1-10 exx.) met uitgesproken toppen
op 16 februari ( 4-5 exx.) en op 16 maart ( 20 exx.); verder van 11 - 25
mei (ruim 30 exx.), 13 en 21 juli (ca. 30 exx.) en eind juli/begin aug.
(ca.15 exx.).

Kleine mantelmeeuw

Eén januari-waarneming; 12 jan. 1 ex.

Van half maart tot eind mei in klein aantal (1-5 exx.) aanwezig. Even-

als bij Grote mantelmeeuw ook hier van 11 - 2u mei veel meer (ca.20 exx.).
Slechts één juni-waarneming (29 juni 1 ex.); in juli weer meer, met spit-
sen op de l?e juli (ca. lp ad. exx.), 21 juli (19 ad. + 8 juv.), daarna

in augustus weer tot 5 exx.

Zilvermeeuw

Op 12 jan. 1 ex.; van 9-20 febr. tot 70 exx.; daarna tot begin maart

20 - 30 exx.; 7 maart weer 60 exx.; 16 maart enkele honderden, eind maart

150; gedurende april en mei tot 70 a 120 exx.

In juni variërend van enkele exx. tot enkele tientallen; juli 20 - 50 exx.;

gedurende augustus dalend; 2 aug. 150 exx., eind aug. maximum 25 exx.

Deze soort heeft niet in het Meer gebroed, althans niet met succes, daar

er geen pulli gezien zijn.

Stormmeeuw

üp*“26 januari 2 exx.; van half maart tot half mei tot enkele tientallen;
2e helft mei geregeld 50 exx. ( 24- mei zeer veel, n.1. 370 exx.).
14- juni exx. en 29 juni 60 exx. ; overigens in juni meestal slechts

alleen de enkele broedparen. Begin juli waren er veel meer stormmeeuwen,

bijna uitsluitend adulte vogels:3/7 ca. 90 exx., 13/7 220 exx., 15/7 60 exx.,

17/7 30 exx.; daarna tot eind juli 20 - 60 exx.(meest adult). Op 2 aug.
waren er nog 8 ad. exx., dan tot in begin september steeds 3 (juv.) exx.

In de verslagen over 1956 en 1957 maakten wij melding van het geheel ont-

breken van stormmeeuwen na 3 augustus. Dit jaar komt hiermee overeen,
althans zijn er nu na die datum toch ook zeer weinig.
E r o e d e n; Er waren ongeveer 5 broedparen. Evenals vorige jaren kon

men reeds vanaf eind maart stormmeeuwen op hun broedplaats zien staan

(op de oostoever van het grote eiland). Eerste pulli op 15 juni waarge-

nomen. Het max. waargenomen aantal jongen is 9» op 19 juli. Ze waren

toen voor het merendeel al vliegvlug of bijna vliegvlug.

Dwergmeeuw 1 ex. waargenomen op 25 augustus

Kapmeeuw
In februari en maart slechts kleine aantallen (tot 10 exx,). Eind maart

begint een stijging van het aantal tot 30 exx. Op 30 maart waren de kap-

meeuwen op de nestplaats op het grote eiland aanwezig; le helft april
50 exx.; eind april en gedurende mei geregeld 150 exx.

Van half juni - begin juli waren er nog meer (250 - 380 ad. exx.).

Meer dan 100 paar hebben er gebroed op het grote eiland (hoofdzakelijk
aan de noordkant ervan). Óp 26 mei zijn de eerste pulli gezien. Op 1 juni
waren er tientallen nesten met één of meer jongen; op 22 juni werden ca.

250 ad. exx. en meer dan honderd jongen van dit jaar geteld, waarvan en-

kele al vlogen.

In de loop van juli neemt het aantal kapmeeuwen in het Meer sterk af.

Hier volgen de resultaten van enige tellingen;

In augustus wisselden de waargenomen aantallen van enkele to 50.

15 juli+

adult

55

O
1

>\ eerste
t
jaars jongen

110

15 •' 90 40

17 40 7

21 85 5

27 21 5 enkele
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Zwarte stern

Waarnemingen op 29 mei (2 exx.), 7 juni (1 ex.)» 15 juni (2 exx.),
5 juli(l ex.) en 2? augustus (2 exx.).

Visdiefje
Eesrte ex. op 13 april, de gehele periode aoor in klein aantal (tot max.

10 exx.) gezien. Er werden door enkele paren (2-9) wel broedpogingen

aangewend, echter zonder resultaat.

Grote stern

Alleen julT-waarnemingen; 2, 1 en 2 exx. op resp. 13, 22 en 23 juli.

Holenduif

In februari, mei, juni, juli en aug, af en toe 1 - 3 exx

Houtduif

Op 31 mei 5 exx. In juni, juli en aug. af en toe 1 a 2 exx.(4 waarnemingen)

Tortelduif

Van half mei tot eind augustus 1-2 exx. geregeld aan het Meer gezien

Gierzwaluw

Eerste exx. boven het Meer op 3 mei (42 exx.), daarna geregeld in sterk

wisselend aantal waargenomen, met top tussen 20 juli en 2 augustus—p---—-
(dan 40-70 exx.). Waarnemingen tot eind augustus (en ook nog op 2 /

septv7*

Grote Bonte Specht. 1 ex. óverkomend 18 juli.
april

Veldleeuwerik Vrijwel alleen trekwaamemingen: 9 en 16 febr. ,30 mrt,l en 13

Boerenzwaluw Eerste ex. 23 april; gedurende mei geregeld 2-5 exx. boven

het Meer, gedurende juni en juli slechts af en toe een enkele waargenomen.

In augustus weer meer (16 exx. op 17 aug.); 27 aug. 2 exx. (en begin

september overtrekkend).

Huiszwaluw Uitsluitend mei-waarnemingen; 1-7 exx. tussen 11 en 26 mei.

Oeverzwaluw Drie mei-waarnemingen: 1, 1 en 2 stuks (11, 15 en 26 mei)

en 1 ex.'op 2? juli.

Wielewaal 2 Exx. op 29 juni, 1 ex. op 13 juli.

Zwarte kraai Telkens 1 waarneming (van 1-2 exx.) in febr,, maart en april.

Bonte kraai Niet talrijk aan het Vogelmeer; kwamen meer voor aan het

Spart ëïme er en ook regelmatig een troep spelend bij het dennëbos ten oos-

ten van het Vogelmeer. Aan het meer zelf ff en toe aanwezig in aantallen,

variërend van 1 tot 50. Op 25 januari werden er 250 •'slapers 1 '

waargenomen.

Laatste waarnemingen aan het Vogelmeer: 7 april 5 exx. en aan het Spartel-

meer; 14 april 100 exx., 23 april 1 ex.

Roek_ Op 25 januari 50 exx. Verder niet aan het Meer waargenomen.

Kauw

•Slapers"'; 25 januari 100 exx., 14 april 300-400 exx., 23 april 800 exx.,

13 en 25 mei 2000 exx. Op 1 juni geen "slapers 1 '
meer aangetroffen.

Onder ''slapers 1 ' wordt hier verstaan, kauwen, die komen slapen in

het dennenbos ten N.W. van het Meer. Vóór het slapen-gaan gaan ze

af en toe op de oevers van het meer en op het grote eilend zitten.

Toen daar in de 2e helft van mei de kapmeeuwen zaten te broeden,

streken honderden kauwen daar gewoon tussen deze broedende meeuwen

neer, zonder veel consternatie te verwekken.

In mei ook overdag meestal enkele aanwezig. Op 23 juli 1 ex. gezien.

Ekster Eén of enkele exx. in jan., febr., april, juni en juli.

Koolmees 19 en 25 juli resp. 2 en 1 exx.

Winterkoning 26 Jan. 1 ex.

Grote lijster Trekwaamemingen van 40 en 10 stuks op 30 maart en 6 april.
ËnÈëTe juni-, juli- en augustuswaarnemingen. (Broedt in de nabijheid).

Koperwiek Trek (37 exx.) op 30 maart.

Kramsvogel ö Exx. overkomend op 26 januari; trek op 30 maart (50 exx.).

Merel Enkele waarnemingen: 15 mei 1 ex. en 16 juni 1 ex.
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Tapuit
1Ó April en 5 mei 1 ex. waargenomen. (Trekbewegingen begin september).

Sprinkhaanrietzanger 2 Exx. op 30 april

Rietzanger 1 Ex. op 5 mei zingend.

Grasmus

Vanaf 20 april aanwezig tot half juli, oorspronkelijk 2-4 exx., vooral
le helft juni meer ( 6 exx.), 2e helft juni 1-2 exx. De grasmus broedt

in het struikgewas rond het Meer. Op 18 juli (laatste) 5 exx.

Fitis

Eerste exx. 30 maart. Vanaf begin mei meestal 4 exx. aanwezig tot begin
juni. Eind juni nog 2 exx. waargenomen ( 22 en 29 juni).

Goudhaantje 1 Ex. op 26 januari.

Heggemus
--

PQ--

Vanaf eind maart tot begin juni steeds 1 ex. aanwezig, echter op 26 maart

3 exx. en op 7 april 4 exx.

(Gras)pieper
Vaak enkele (hoogstens 5 exx.) van begin maart tot eind juni; soms opgave
■'pieper ' zonder meer.

Witte kwikstaart

Aanwezig vanaf half maart, over het algemeen ca. 4 exx. (le helft april
soms 5-10 exx.). Begin september meer,(8 en 17 exx.).

Gele kwikstaart

1 Ex. op 5 april, 1 ex. op 13 april, 2 exx. (<? en ?) op 23 april,
1 ex. op 25 mei en op 11 augustus 7 exx. overtrekkend.

Grauwe klauwier

Aanwezig vanaf 15 mei, oorspronkelijk alleen R, later allebei (25 mei);

geregeld waargenomen tot 25 juli; daarna nog 1 ex. op 17 augustus.

Jongen (3) voor het eerst waargenomen op 15 juli.

Spreeuw
lïnd maart en begin april sterke trek over het Meer (30/3 zelfs 800 exx.,

6/4 100 exx. en 13/4 100 exx.).

Aanwezig 7 april 3 exx., 15/16 juni 2 exx. Vanaf 22 juni steeds spreeuwen

in wisselend aantal, meermalen 100-150 exx.(22 en 29 juni, 6 juli),

op 11 aug. 120 exx., 17 aug.(laatste waarneming) 40 exx.

Kneu 2 Exx. op 30 maart; trek op 1 april; 1 ex. op 26 juli.

Vink 1 Ex. op 9 februari; trek op 30 maart (32 exx.).

Rietgors Uitsluitend apr-il-waarnemingen: 5/4 1 ex.; 6 en 7/4 3 exx.

30/4 '2 exx.


