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Allerlei

Aan het verslag over de roofvogèlstand in 1974 van de hand van de heer F.J.

Koning ontlenen vij het volgende overzicht;

Aantal territoria van roofvogels in de A.W. duinen 1961 - 1974.

Ransuil Bosuil Steenuil Velduil Torenvalk Boomvalk Grauwe Kiekendief

Jaarverslag ’73/’74 bevestigt: A.W. duinen zijn uniek vogelgebied.

De duinen zijn nog steeds een uniek stuk natuur, ondanks alle aanslagen

die erop zijn gepleegd, ondanks alle bedreigingen waaraan ze ook vandaag

de dag nog bloot staan. Tot deze konklusie komen de samenstellers van het

onlangs verschenen jaarverslag 1973 en 1974 van de Vogelwerkgroep Haarlem

over de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Het jaarverslag, samengesteld door H. Vader met medewerking van vele leden

van de Vogelwerkgroep Haarlem, telt bijna 100 pagina’s. Slechts een greep

uit deze schitterende hoeveelheid informatie is nogelijk op deze plaats.

In de A.W. duinen werden in 1973 en 1974 totaal 217 soorten en ondersoorten

waargenomen, waaronder zeldzame zoals Slechtvalk, Morinelplevier, Poelsnip,

Grote Jager, Zwartkopmeeuw, Reuzenstern, Bijeneter, Buidelmees (ringvangst),

Kortsnavelboomkruiper, Ortolaan en Appelvink. Voor de eerste maal in de

A.W. duinen werd een Kleine Zilverreiger gezien. In ’73 waren 91 soorten

broedvogel, in ’74 waren dat er 94. Als nieuwe broedsoort werd in 1974 de

Grote Karekiet waargenomen.

1961 52 1 5 1 28 1

1962 '8 2 6 - 10 2

1965 8 1 5 - 1 -

1964 15 4 5 - 1 -

1965 24 5 5 5 7 2

1966 24 6 5 - 4 1

1967 25 7 2 - 4 2

1968 54 7 5 - 5 2
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De samensteller vernoedt dat de Steenuil in 1974 voor het laatst in hot

duin "broedde. Hij acht het niet uitgesloten dat de toename van de Bosuil

oen van de oorzaken van dit verdwijnen is. Ook elders in Europa schijnen

dozo tv/cc soorten niet naast elkaar te kunnen leven. Een verdere opnars

va.n de Bosuil als broedvogel is te verwachten. Het broedsukses is groot

dankzij de bescherming die nestkasten bieden.

Koning signaleert dat de A.W.duinen . voor West-Europa een uniek uilen-

gebied "blijken te zijn. Vooral de Ransuil kont voor in een dichtheid die in

de literatuur zijns gelijke niet vindt. Als uniek beschouwt hij het evolu-

tieproces dat tussen de verschillende soorten als broedvogel gaande is en

een beroep doet hij d.anook op de eigenaresse van het terrein, de gemeente

Anstordan, on zo nin nogelijk verstoring in het landschap te laten optreden.

Aparte broedvogelinvcntarisaties zijn in 1973 en 1974 verricht in diverse

terrcingcdeelten van de A.W.duinen. In totaal werd 457 »5 ha geteld. Het

nag wel zeer bijzonder worden genoemd dat hierin 79' zekere en 2 dubieuze

broedvegelsoorten konden worden vastgesteld dankzij de rijke geschakeerdheid

van deze enigszins verspreid liggende terreinen.

Uit het verslag van de eendentellingen blijkt dat in 1974 ia de A.W.duinen

de Kuifeend in ruin 800 paren broedde, de Tafeleend in 58 poeren, de Wilde

Eend in 151 paren, de Slobeend in 168 paren, de Wintertaling in 54 poeren,

de Bergeend in 97 poeren en de Krakeend - die van jnar tot jaar toeneent -

in 93 paren. In 1973 werd 1 paar Zonertalingen broedend aangetroffen,; in

1974 kon het broeden van deze soort niet worden vastgesteld.

Aanvullende inventarisaties werden ook verricht in do infiltratiegebieden,

die in totaal 432 ha beslaan, waarvan 55 ha watergeulen. In 1.973 werd een

dieptepunt in de broednnntallcn van de Kleine Plevier gokonstateerd (22

broodsols van 15 a 17 paar). De Kleine Mantelneeuw broedde in 1974 net 2

paar. Do Stomneeuw neont als broodvogel sterk toe (1970; 45 paren, 1972;

97 paren, 1974; 140 paren). Dit geldt eveneens voor do Kokneeuw in 8 grote

en kleinere kolonies. Ook do Zilvermeeuw neent geleidelijk verder in .aantal

toe (1974; 25 broedgevallen).

I11 hot gehele A.W.duinen-gebied breidt de Turkse Tortel uit. De Oeverzwaluw

Ransuil Bosuil Steenuil Velduil Torenvalk Boomvalk Grauwe Kiekendief

1969 31 11 3 - 8 2 1

1970 27 9 3 - 5 3 -

1971 24 9 2 5 5 ->

1972 25 13 2 - 5 1 -

1973 25 16 1 - 4 1 -

1974 24 21 - - 4 1 -
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is al verscheidene jaren geen broedvogel neer. Verheugend is de toename van

de Nachtegaal in de infiltratiegebieden naar daar tegenover staat achteruit-

gang van Tapuit, Paapje, Rietzanger en Grasnus. In van nenselijke ingrepen

herstellende terreingedeelten werd sterke toenane van de Fitis aangetroffen.

Ook de Rietgors gaat het goed.

Vier faktoren worden in het jaarverslag genoemd die van belangrijke - helaas

nadelige - invloed zijn op de vogelstand in de A.' rT .duinen, te weten

- de relcreatie, vooral van trinners in vroege ochtenduren,

- sonaige werkzaamheden t.b.v. de waterwinning, n.n. rigoreuze vor.ri j-

dering van riet- en lisdoddebcgroeiing,

- de jacht.

Tijdens broedvogelinventarisatiès werd enige raaien gekonstateerd dat nog

steeds door eksternesten werd geschoten waarbij-pulli en/of broedende vo els

worden edoodj zulks om broedsels van uitgezette Fazanten te beschermen (ove-

rigens -v/orden sinds vorig jaar geen Fazanten neer uitgezet, red.)

Van het jaarverslag naakt tenslotte ook deel uit het verslag van het vogol-

ringstation Het Paradijsveld, net als neest bijzondere vangst op 3 nov. 1973

een Buidelnoes waaraan, afgezien van zijn zoldzaanheid, vooral opmerkelijk

wa„s de onvoltooide rui van do vleugeldekveren. T.M.van Spanje die hiervan

beschrijving doet kont - nede na literatuuronderzoek - tot de konklusie dat;

- oen deel van de juveniele Buidelnezen de rui van jeugdkloed naar vol-

wassen kleed in de periode nazoner - begin herfst niet voltooit on

deze voor onbepaalde tijd stopt,

- de rui van grote vleugelveren in het beschreven geval niet synnetrisch

verloopt,

- Buidelnezen in jeugdkloed tot eind oktober voorkonen.

Een verklaring voor de eerste tweo konklusies zou zijn dat laat geboren

jongen de rui van jeugdkloed na.ar volwassen kleed door bepaalde faktoren

niet kunnen voltooien.

Nieuwe uitgaven.

Arm zijn reeds onvangrijke oeuvre heeft ons erelid. Jan P.Strijbos een nieuw

boek toegevoegd "Texel : ' en het kan niet anders of het is opnieuu oen op en

top vogelboek geworden. Ras-verteller Strijbos doet ons opnieuw kennis

naken net de vele, ook ons bekende, vogelterreiren en reservaten. Heden

en verleden van een van Nederlands rijkste vogeleilanden krijgen nagni-

fiek gestalte, waartoe ook de foto's van ïïernor Layer het nodige bijdragen.

Het boek is uitgegeven door Het Spectrun, Utrecht en telt 128 pagina's.

Prijs f29,50, naar tot 1 novenber voor leden van Vogelbescliorning ƒ25,-
(giro ne. 1882525).
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