Nieuws uit de Amsterdamse
Waterleidingduinen
zen en 9 Grootoorv leerm uizen geteld . Dit is een re
cord voor d e A WD, vorig jaar werd en er 1 45 vleer
m u izen waargeno men.

W. Kuyper

Vogels
De vinkenbaan i n d e AWD heeft i n 1 992 in totaal 476 1
vogels geringd . Het aantal soorten was 55. De tien

meest gevangen soorten waren: Kleine Karekiet, .
Zwartkop, Fitis, Roodborst, Tjifljaf, Veld leeuwenk,
Tuinflu i ter, Spreeu w , Pimp� lme �s en Gra.smus . .
De jaarlijkse watervogeltelling v iel o p 1 5 . 1 anuan 1 993.
_
Er werden d oor de vogelwerkgroep Zmd-Kennemer

land 3276 v ogels getel d . Het mees t algemeen was de
Meerkoet met 1 303 exemplaren. Opvallend waren 22
Nonneljes, 83 Grote Zaagbekken en 10 Krooneend �n .
I n begin januari waren er tijdens d e korte vorstpeno
de veel eenden te zien in de kanalen met open water.
Gezien werden o.a. Ku ifeend, Wilde Eend , Winterta
ling, Brild u iker, Tafeleend, Krakeend, Nonnetje en
Grote Zaagbek. Daarnaas t melden we nog de waarne
mingen van Wilde Zwanen, Waterspreeu w, IJsvogels
en een Bronskoptaling.

Insekten
Sinds kort is bekend d at de zeer zel dzame Kortschild 
kever (Philonthus alpinus) in d e AWD leeft.
De Veenmol, een tot 5 cm. lang insekt, is vorig jaar
voor het eerst in het d uin aangetroffen.

Excursies
Elke eerste en d e rd e zond ag v an d e maand word t er,
onder leid ing van de heren Siem Langeveld en Tom
Puts, gewandeld d oor d e AWD Vertrekpunt bij het
bezoekerscentrum, ingang Oase. Aanvang: 1 3.00 u u r.
Op elke tweede zo ndag is er een v roege-vogel-excur
sie onder leid ing van d e heren Jan v an Zandvoort e n
Siem Langeveld :
- 9 mei: 06.00 u u r, ingang Zandvoortselaan
- 13 juni: 05 .30 uur, i ngang Panneland
- 1 1 juli: 05.15 u u r, ingang De ZiJk
.

Werkzaamheden
De infiltratiegeulen 20 en 30 worden in 1 993 schoon
gemaakt en krijgen (deels) een natuurlijke oever. Het
Verlengde Gosterkanaal word t uit gebruik genomen.
Na d iverse werkzaam heden is het de bedoeling d at
het ond iepe 15 rondwater zich hier verzamelt en er mo
gelijk een d umrel gaat s tro men.
Het bezoekerscentrum de Oranjekom zal in 1 993
uitgebreid worden met een lezingenzaaL
Kuifeenden

Zoogdieren
Zoals in een Strandloper van vorig jaar gemeld werd ,
lopen er n u schap en in d e A WD. Het gaat goed met
de kudde d ie zich in het gebied Paard enkerkhof/ Sas
bergen bevind t. D�_kud de zal wel g r�1ter ge �orden
zijn na de lammertiJd van maart, apnl en me1 .
Op 1 4 januari werden ongeveer 60 bunkers ond er
zocht op vleermuizen. Er werd en 1 48 Watervleermui-

Nieuwsbrief
Veel van de bovenstaande informatie kom t uit de
Nieuwsbrief Natuuronderzoek AWD jrg.3 n r. 1 . In dit
blad s taan verder nog geg evens over amfibieën in het
eerste infil tratiegebied, plagproeven, Watervleermui
zen, konijnentellingen en vernatting in het zuidelijke
d eel. Dezt• nieuws brief is aanwezig in de bibliotheek
van het Jan Verwey Natuurcentrum.

Invasies
A/1 Steenvoorden
Sommige vogelsoorten ku nnen plotseling vrij massaal
worden waargenomen, terwijl ze gewoonlijk in veel
mindere mate of helemaal niet worden waargenomen
i n onze omgeving. Dit verschijnsel noemen we inva
sie.
Een belangrijk kenmerk van i nvasievogels is d at er to
taal geen regelmaat in het trekpatroon te v ir:tder:' . is, zo
als bi j veel andere vogelsoo �ten �el heel <;fmdehJk te
zien IS. Veel vogels trekken JaarliJks v an u i�_hun �roed
g ebied , via een bepa_alde _ trekrou �e naar vnjwel par
lijks dezelfd e overwmtenngsgeb1eden.

Invasievogels hebben d at d uidelijke trekged rag niet,
deze trekken alleen d oor omstand igheden ged won
gen u i t h u n oorspronkelijke broedgebied weg en ver
schijnen v rijwel altijd volkomen onverwacht, en op
de meest vreemde plaatsen.
Invasie-achtige uittochten treden vooral op bij vogels
u i t d e noordelijke gebieden, Skand inavië en de voor
� ali ge Sovjet-Unie. Vogelinvasi�� hebben v rijwel al
tijd dezelfde achterg rond , nameliJk voedselschaarste
in de oorspronke lijke broedgebieden.
Grote invasies worden vaak vooraf gegaan door een
aantal goede jaren, met veel voed se[ in het broed ge9

