
Waarnemingen Kennemerduinmeer 1 september 1958 - 31 maart 1959.

De Waterstand

Vorst.

Dé enige vorst van betekenis was in de eerste helft van februari. Er

was toen lichte tot matige vorst met aanhoudende mist.

Dodaars

Gedurende september en begin oktober ruim 30 exx.; verder in oktober een

20-tal. November-December veelal slechts 1 ex. (maar 8 exx. op 23 nov.).
Geen januari-waarnemingen. Eerste exemplaren (2) op 27 februari, 16 maart

5 exx., eind maart 6 exx.

Blauwe reiger 2 exx. op 13 septmber.

Wilde eend

September ca. 30 exx., oktober ca, 10 exx., nov.-dec. 20-35 exx., eind

jan. 70-100 exx., febr. 40-60 exx., maart sterk wisselend, ooms 100 (26

maart), soms ruim 10 (14 maart).

Wintertaling

Sept.-okt, nogal variërend, soms 1, soms 15 exx.; op 8 nov. 52 exx.;

daarna tot ca. 20 dec. 20 exx.; op 22 dec. 36 exx. In januari meestal

enkele tientallen; daalt eind jan. tot 12 exx.; daarna febr,-maart kleins

aantallen,
.

•

Zomertaling 2 exx. op 6 sept.; 1 ex. op 7 sept.

Smient 1 ? op 6/7 sept,; 1 6 op 8 nov.; 1 ex. op 7 dec.

Pijlstaart 1 $ op 23 november.

Slobeend Van september tot midden december steeds enkele 10-tallen met

een spits van 80 exx. op 18 okt. Dan daling: jan. veelal enkele exx, (2-5).
Geen febr.-waarnemingen. Maart alleen: 25 maart 8 exx., 26 maart 1 ex.

Toopereend 1 s op 6 en 7 sept.

Kuifeend Sept. - begin nov. 2-5 exx. Daarna eerste waarneming weer op

13 dec,, daarna geregeld tot 5 exx., maart iets meer tot 11 exx. toe.

Tafeleend Najaar steeds enkele waarnemingen: 1 ex. 2 sept.; 1 ex. 4 okt.,

2 exx. 3 nov; maar 50 exx. op 10 nov. Eerste waarneming daarna op 23 jan.

(2 exx.) oplopend tot 12-13 exx. midden maart; eind maart slechts 4 exx.

Brilduiker Op 18 okt. 4 exx., op 16 nov. 4 exx. Van jan t/m. maart af

en toe 1-3 exx.

Krooneend 1 ? waargenomen van 17 tot 25 maart (diverse waarnemers).

Krakeend 1 s waargenomen op 31 januari (Londo).

Zwarte zeeëena 2 66 op 21 jan.; 2 exx. op 25 jan.

Nonnetje 1 $ op 31 januari.

Bergeend 1 ex, op 5 dec. en 23 jan,; 27 febr, 4 exx., later maximaal 8

exx7 (2(d maart).

Buizerd Af en toe waargenomen boven het meer en in de directe omgeving.

Blauwe Kiekendief 1 ex, overvliegend op 6 dec. en 1 ? op 13 dec.

Bruine Kiekendief 1 ? overvliegend op 2 sept.;l ex, op 6 sept,

Ransui1 Op 6 dec. 1 ex. in de omgeving van het meer.

Waterhoen Begin sept. nog 30 exx., daarna snel dalend tot max. 7 exx. in

oktober; 1 waarneming (eind)november 1 ex.

Eerste ex. daarna pas op 1 maart (3 exx.) oplopend tot 6 exx. eind maart.

Meerkoet Van sept. t/m. nov. ca. 20 exx.;dec. tot 50 exx.; jan. tot

70 exx.; febr. ca. 60 exx.; begin maart idem, maar zakt dan tot max. 40 exx.

eind maart.

De waterstand is gedurende de herfst en de gehele winter hoog gebleven.
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Scholekster Eerste waarneming op 2? februari; daarna steeds aanwezig,
soms tot 60 exx. (slapers).

Kievit Enkele sept.-okt.waarnemingen; 42 exx. (trek) op 22 nov.;
16 dan. 1 ex., 27 febr. 24 exx.; daarna steeds 5-8 paar aanwezig.

Bontbekplevier 6 sept. 1 ex., 7 sept. 17 exx, overvliegend.

Watersnip 4 exx. op 6 sept., 1 ex. 13 sept., 10 exx. 22 aec. en 4 exx.

op 7 m^art.

Wulp Eerste ex. aan het meer op 21 .jan., daarna geregeld in klein aantal.

Grutto 2 exx. op 30 maart.

Witgatje 2 exx. op 2 sept.

Oeverloper Begin sept. 1-3 exx.; daarna nogl waarn. van 1 ex. 28 sept.

Tureluur Eén waarneming van 1 ex. op 25 maart.

Zwarte ruiter Begin september enkele waarnemingen van 1 ex.

Groenpootruiter 1-3 exx. begin sept,; 1 ex. op 21 sept.

Kemphaan 2 sept, 8 exx.

Mantelmaeuw In klein aantal (tot 8 exx.) sept, en okt., geen waarnemingen
november - half januari; dan weer 1-3 exx. tot eind maart (maar 16 juv.

exx. op 16 maart).

Kleine Mantelmeeuw Alleen enkele (max, 3)exx. begin sept. en 1 ex. 18

okt. Eerste waarneming weer op 16 maart ( 3 stuks).

Zilvermeeuw Begin sept, nog 50 exx.; daarna tot eind febr. slechts kleine

aantallen;' vanaf eind febr. vrij veel, meestal 50-80 exx.

Stormmeeuw . Alleen spptember- en oktoberwaarnemingen in klein aantal tot

6 exx.; eind jan. weer terug in max. 8 exx., maar eind maart tot 20 exx.

Kapmeeuw Begin sept. nog aantallen van 40-50 (echter 170 op 13 sept.).
In okt. veel minder, tot 10 exx.; geen dec.-waarnemingen; in 2e decade van

jan. komen er weer enkele 10-tallen, dan 100 op 1 maart, 200 op 26 maart.

Zwarte stern 1 ad. en 1 juv. op 6 sept.;l ex. op 28 sept. en 5 okt.

Holenduif Af en toe aan het meer, tot 4 exx. tegelijk;7 exx. overtr,25 jan

Gierzwaluw Laatste exx.(2) op 2 september,

Boomleeuwerik 1 ex. boven het meer op 1 maart

Veldleeuwerik Alleen trek over het meer (88 exx. op 19 okt.).
Bberenzwaluw~~ 9 exx. 6 sept.; 6 exx. 28 sept.

Qevërzwaluw 1 Ex. op 21 sept.
%warte" kraai 1 Ex. 6-7 sept. en 13 sept.
Bonte kraai Eerste exx. aan het meer op 19 okt. (9 exx.); 23 jan, om

15.- uur ca,150 exx. Verder aantallen tot 30 exx.

Kauw 20 nov. ca. 200 slapers. Verder geregeld aan de oevers enz.

Ekster Af en toe enkele exx. aan het meer.

Vlaamse gaai Als ekster.

Koolmees '3 Exx. op 28 sept.; 1 ex. op 23 nov.

Grote lijster 1 Ex. overvliegend op 1 maart.

Kramsvogel In dec., jan. en febr. af en toe troepen overvliegend.

Tapuft Tot 20 sept. 1-3 exx.

Heggemus 2 exx. op 1 maart.

Graspieper Tijdens trektijd (herfst en voorjaar) af en toe enkele exx,

op de oever; meer overvliegend.
Witte kwikstaart In sept. onder invloed van trek soms veel exx. aanwezig

(b.v. r?~èxx.'op' 7 sept.). Geen waarnemingen in periode 20 okt.-eind febr.

Eerste (2) exx. weer op 1 maart.

Spreeuw Okt. soms trek over het meer. Midden jan. af en toe grote troe-

pen aan het meer tot 70 exx. toe. Overigens steeds in klein aantal te

vinden.

Groenling 2 Exx. op 23 jan.

Kneu 1 Ex. op 21 september.
Frater 7 Exx. op 6 december.

Vink Af en toe een ex. ami het meer in jan. In trektijd in troepen
overtrekkend.

W.J. Akkerman


