
Waarne mingen aan het “Grote Vogelmeer” in de Kennemerduinen

gedurende het jaar 1961.

Waarnemingen in 1961

Nummer in

Vogelgids

4 Roodkeelduiker Slechts 1 waarneming van 1 ex. op 3 jan.

8_ Geoorde fuut Eerste -exemplaar dit jaar op 23 april. Op 12

mei waren 8"ex. aanwezig, aantal daarna 4-5; later in het jaar 7-10
met als maximum 13 stuks op 14 aug. Laatste (2) ex. op 7 oktober.

Op 31 juli waren -er -3'‘paar' futen met jongen.

9 Dodaars In januari en februari meestal slechts 1 ex.; groeit
tot een'10-tal in begin maart. Daarna steeds 3-4 (broed)paren aanwezig.
Ouden met jongen waargenomen.

Van eind augustus tot begin oktober veel meen exx. aangetroffen, meest-

al 20-25 exx. Na begin november blijven steeds enkele exx. over.-

20 Blauwe reiger Slechts 2 meldingen en wel van overvliegende

exemplaren: 1 op’9 april en 1 op 16 september.

33 Wilde eend Aantallen liggen hoger dan in 1960.

Januari eri begin februari tussen ae 100 en 200 exx.;. febr. en maart

tussen 75 au 125» april en mei 25-50. In juni en augustus enkele tien-

tallen. Stijging vanaf eind augustus (90) tot enkele honderden in sep-
tember en oktober (met als zeer groot aantal 600 op 22 september).
In november en december lagere aantallen. 50 - 100 exx.

Eerste (9) pulli waargenomen op 23 april.

34 ,Wintertaling De aantallen van het 4e kwartaal 1960 (80-150)
wa’fen ook aanwezig in januari en begin februari. Blijft in februari en

maart in klein aantal, tot max 15, aanwezig. Begin april nog steeds

enkele exx.; laatste (2) op' 15 april, -Daarna nog. 2 exx. op 22 mei.

De eerste nazomer-exx. (2) verschijnen op 14 augustus,- waarna, er wat

meer komen (tot 50 exx.) tot half, september; '2 e helft sept. en oktober

slechts enkele tientallen; in november en december weer wat groter,
variërend van 100 - 250.

36 Krakeend Een paartje of 3 exx. ( 2óó 1?) werden waargenomen
tot en met 10 feïïruari. Op 26 februari waren heel even 7 exx. aan-

wezig. Ten slotte nog een waarneming van 1 ? op 9 maart.

37 Smient In januari en februari steeds enkele exx. aanwezig,
maximaal 9 op TO febr., wat tevens de laatste waarneming was-voor er

wéér 2 gezien werden op 10 en 25 maait. Eerstvolgende waarneming is

pas weer van 22 september (9 exx-.,) en tenslotte nog 1 ex. op 11 november,

38 Pijlstaart Een ex. van 15 - 20 april; 2 6d en 1 $ op 1 novemb.

’2 <?s op 11 november en 3 ó
:
o en 1 $ op 17 november.

39 Slobeend Het 30-tal van het 4e kwartaal 1960 bleef tot 7 jan.
Daarna in jan en febr. slechts af en toe enkele exx. Stijgipg eind

februari - begin maart tot een 30-tal, midden maart ca, 60 exx.,

half april enkele 10-tallen, welke tot begin juni blijven.
Half augustus stijging tot 100, eind augustus 200, daalt daarna tot

een 50-tal gedurende september en oktober. Eind oktober, begin november

zijn er weer enkele honderden (200-300), daarna tot eind december 100-

200. Slechts melding van (2) pulli op 21 mei.

In 1961 is er helaas niet zo vaal: aan het luimeer geïnventariseerd
als in de voorgaande jaren. Vooral uit de broedtijd er weinig
waarnemingen. Het aantal malen, dat er waargenomen is, verdeeld over

de tijden van het jaar, is als volgt:

in de 5 maanden jan. - mei 38 maal
“ “ 3 “

juni - aug. 9 maal

“ “ 4 “ sept.- dec. 18 maal

totaal dus 65 maal, maar dat zijn lang niet allemaal volledige inven-

tarisaties.

Om in het vervolg van geregeld waarnemen verzekerd te zijn, zal door

een aantal mensen bij toerbeurt volgens een vastgesteld rooster aan

het Meer worden geïnventariseerd.
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Nr.V.gids

ïïl Topjjereend Een waarneming; 1 <? op 10 maart.

42 Kuifeend Gehele jaar door enkele 10-tallen aanwezig, meestal

30-40 ëxx., soms iets meer (60 exx. op 10 febr., 50 half maart),
80 exx. op 3 november.

Op 4 en 5 juni werden 7 pulli gezien. Op 9 juli werden ('• kuif-

eenden waargenomen met pulli (totaal IJ pulli). In Spartelmeer 5 met 32 pu
n

43 Tafeleend Eerste helft januari waren nog steeds 125-200 exx.

aanwezig. Daarna tot le decade februari 75-100 exx.; eind febr.-begin
maart daling van enkele 10-tallen tot 10 exx. op 10 maart. Daarna nog
1 ex. op 6 april, 2 exx. op 22 mei.

Op 30 aug. waren er 9 exx. en op 17 sept. 4 exx. Van eind sept, af snel

oplopend van. enkele 10-tallen tot 100 eind oktober, 200 exx. begin
november, wat als maximum aantal geldt tot eind december.

45 Brilduiker Steeds in klein aantal (1-10 exx.) aanwezig tot be-

gin april (laatste datum 6 april, 3exx.), soms iets meer, 16 exx. op
17 febr., 15 exx. op 24 febr.

Eerste exx. weer terug 8 dec.(3 exx.), welke eind dec. nog aanwezig zijn.

46 Ijseend Een ? waargenomen van 1 november tot 8 december.

49 .„Zwarte zeeëend 1 <j op 9 jan. (dood ex.), 20 exx. op 10 febr.,

3 op 12' febr.' én 4 dode exx. op 13 febr. Tenslotte 1 $ op 13 en 19 mei.

52 Middelste zaagbek Een waarneming van 1 ? op 8 en 12 september.

54 Nonnetje 1 ? op 17 jan., 1 ex. op 12 febr. en 1 ? op 22 en 26 mei.

55 Bergeend Eerste ex. op 3 febr. In wisselend aantal aanwezig
(maximaal 14) tot half juni. Dan nog 2 exx. op 23 augustus.
Een vrouwtje werd op 5 juni gezien met 11 pulli.

67 Knobbelzwaan 1 Ex. werd waargenomen op 16 juni.

84 Kiekendief Waarneming van 1 ? op 1 januari.
"

Torenvalk
’

Af en toe een ex. jagend over het meer.

100 Fazant Af en toe 1 of meer exemplaren,

1Ö2 Waterrad 2 exx. op 26 november (Harm Niesen)

107 Waterhoen Geheel 1961 4-6 paar aanwezig, soms iets meer

50 exx'. op 2ë maart). Enkele keren zijn er pulli gezien
108 Meerkoet Aantal na half januari dalend van 200 exx. tot

5Ü-TÖ0 exx. in maart en begin april. Daarna steeds enkele tientallen

aanwezig. Op 9 juli werden ca. 25 jongen geteld van ca. 15 broedparen

en verder nog een 30-tal oude vogels. In juli - december meestal

40 - 60 exx. aanwezig. Stijging van half december af tot 150-250 exx.

110_
_

Scholekster Eerste exx. (4) op 23 februari. Begin maart wat

mièrf 3 maart 20-25 exx. Daarna steeds 4-5 broedparen' aanwezig.

Eroedvogels in de loop van juli van het meer verdwenen.

114 Kievit Eerste exx. op 26 februari. Daarna steeds 4-6 broed-r

paren aanwezig. Laatste waarneming 30 augustus.

116 Kleine plevier Een ex. waargenomen op 12 mei. In juni af en

toe 2-4" ‘exx. Laatste waarneming op 14 aug. 2 exx.

119 Goudplevier 1 ex. overvliegend op 17 januari.

123” Watersnip Op 9 jan. 5 exx., april t/m mei en juli t/m sept,

af'en'töè"1 - 3 exx.

126 Houtsnip 1 ex. op 15 december.

128 ’ Wulp Enkele waarnemingen van 1-2 exx;. febr.t/m april.

Op 3 maart 50 exx. overvliegend richting noord.

131 Grutto Alleen 1 ex. op 19 maart. /~~3T■juli~5'~exxl
135 Oeverloper 2-3 exx. van half mei tot begin juni. Dan 1-3 exx.

half aug.-begin sept. Tenslotte 1 ex. op 16 sept.

136 Tureluur 1 ex. aanwezig van 1-9 jan
-

.
Voorts 1 ex. op 25 mrt

12 mei, 3 exx. op 16 juni, 2 exx. 7 juli, 1 ex. 31

juli, en enkele exx. 16/17 september.

137 Zwarte ruiter Alleen 1 ex, op 5 september.

138 Groenpootruiter Alleen enkele exx. van half aug. tot half sept.

(1-4 exx.)
146 Drieteenstrandloper 3 exx. op 1 januari en 1 ex. op 23 december.

162 Mantelmeeuw Vrijwel steeus in klein aantal aanwezig. Soms

veel meer; zo op 11 november 70 exx.
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T63 Kleine mantelmeeuw Vrijwel steeds in klein aantal aanwezig.
Soms veel meer.

164 Zilvermeeuw In sterk wisselend aantal en samenstelling (wat be-

treft verhouding ouden en jongen) aanwezig.
Enkele broedparen.

165 Stormmeeuw In klein aantal steeds aanwezig. Enkele broedparen.

Op 9 juli bovendien nog melding gemaakt van 50 stormm.

170 Dwergmeeuw Alleen 1 juv. ex. op 4 juni.
T7T Kokmeeuw

'

Eerste grote aantallen vanaf maart (400 exx)
Eind april ca. ÖOu exx. jongen zullen er niet

groot gekomen zijn, daar de meeste eieren werden geraapt

173 Drieteenmeeuw 1 juv. ex. op 1 april (Harm Niesen).

174
"

Zwarte stern 1 juv. ex. op 17 september.

1'79 Visdiefje Alleen waargenomen 2e helft augustus, enkele exx.

192 Houtduif In maart en april af en toe enkele exx.

207
'

Gierzwaluw Vanaf half mei - half juli enkele exx.; zie onder?.

223 Boomleeuwerik 1 ex op 3 maart, 5 exx. op 8 en 23 december.

226' Boerenzwaluw Slechts 1 waarneming van 3 exx. op 16 sept.

231 ~Zwarte'kraai 1 ex. op 1 januari en op 25 maart.

232 Bónte kraai Jan.-begin april altijd wel één of meer aanwezig.

233' koek Op 7 okt. 6 exx.

234" Kauw Vrijwel gehele jaar door aanwezig.
252 'Kramsvogel 30 exx. op 17 januari.
26l Tapuit

'

1 ex. op 25 en 26 maart.

Roödborst 269 1 ex. op 12 febr. en op 5 maart.

?94- Grauwe vliegenvanger 1 ex. op 17 september.

299 Graspiepêr 6 exx. op 12 februari.

304 Witte kwikstaart Slechts één melding van 1 ex. op 25 maart.

312 Spreeuw
’

Meestal in klein aantal aangetroffen.

319__ Frater Op 17 november 3 troepjes, in totaal 28 exx.

343
~

Gietgors 2 en 1 ex. op resp. 22 en 29 september.

Gierzwaluw (zie ook hierboven) Op 7 juli 20 exx. en het

maximum op 9 juli waargenomen, nl. 60 exx.

(Omstreeks die datum waren de jongen uitgekomen).

Bizondere waarnemingen aan het Spartelmeer

Grauwe franjepoot vanaf 8 september (H. Niesen)

Roodborsttapuiten (2 óó) op 10 maart (H. Niesen)

Diversen

1ST bónte vliegenvangers in dennenbos bij het meer op 8 sept. (H.Niesen)
20 zwarte mezen in idem op 29 sept. ( '* )

5 zwarte mezen in idem op 3 nov. ( ■' )

W.J. Akkerman


