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Blauwe Reigerkolonies 1984

De gegevens uorden nog steeds landelijk verzameld door de heer PI.

Roos, waardoor er een uniek beeld ontstaat van de populatieschom-

melingen van de Blauwe Reiger over nu al een periode van meer dan

een halve eeuw. Daarom blijft het ook voor ons interessant om de

kolonies van de Blauwe Reiger in Zuid-Kennemerland te blijven tel-

len. Bovendien kan men hierdoor inspelen op eventuele problemen die

zich kunnen voordoen op de terreinen waar reigers broeden.

De resultaten van de afgelopen tuee jaar zijn als volgt:

Het totaal aantal voor 1984 verschilt slechts weinig met dat van

1983. Gezien de zachte winter mocht ook geen echte achteruitgang ver-

wacht uorden. Omdat de aantallen gebaseerd zijn op één of tuee tel-

lingen en er tot ver in mei nieuwe vestigingen plaatsvinden van rei-

gers in kolonies, moet het niet uitgesloten worden geacht dat derge-

lijke kleine verschillen toegeschreven moeten worden aan andere fac-

toren zoals verschillen tussen waarnemers, periode van tellen e.d.

Per kolonie zullen de aantallen nu beknopt uorden toegelicht.

Bennebroek-Huis te Bennebroek

Op 26 April 1964 uerd er melding gemaakt van 22 bezette en 6 onbe-

zette nesten, voornamelijk bepaald aan het al dan niet aanwezig zijn
van uitte kalkstrepen onder de nesten. Op 9 Flei was het aantal be-

zette nesten 27 en het aantal onbezette 3. Omdat alleen de kruinen

van de bomen groen begonnen te uorden, had men tijdens de mei-tel-

ling nog geen last van teveel bladontuikkeling. Fr werden bovendien

vier nesten met twee en twee nesten met drie jongen gezien.

De Haarlemmermeer vormde de belangrijkste vliegrichting voor foera-

gerende Blauue Reigers. Daarnaast vlogen er vogels naar de rietland-

en bij de Glip en naar de Oosteinderpolder onder Bennebroek. Ook

in het bos zelf uerd door reigers gevist.

Er is sprake van een vrij aanzienlijke daling van het aantal broed-

paren (ruim 30$). De waarnemers zelf melden dat de telling in 1903

wellicht wat te hoog is uitgevallen. Daarnaast echter is sprake van

het kappen van enige bomen door de eigenaar, die de reigers liever

niet zo dicht bij zijn huis ziet. Plogelijk dat dit een gedeelte van

de achteruitgang verklaart. Juist omdat de eigenaar wat moeite heeft

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn door leden van de vogel-

werkgroep de Blauue Reigerkolonies geteld op aantallen broedparen.
Dit gebeurde door middel van het tellen van de aantallen (bezette)
nesten. Telinstrukties moesten er voor zorgen dat de tellingen zo

nauwkeurig en vergelijkbaar mogelijk plaatsvonden. Daarbij werd voor-

al aandacht gevraagd voor de teldata (liefst twee tellingen half a-

pril/half mei) en de kans op onderschatting (door het niet meetellen

van platjes e.d.). Zie voor de gehele telinstruktie Fitis 19 (1983):
119.

Plaats Kolonie 1903 1904

Bennebroek Huis te Bennebroek 42 27-30

Haarl.liede Buitenliede 12 14

Haamstede Berkenrode 67 68-71

Hoofddorp Hoofddorpse Bos 2-3 0

Velsen Uaterland 62 70

185 -186 179-185
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met de aanwezigheid van reigers vlak bij zijn huis, heeft deze de

toestemming om te tellen ingetrokken omdat hij vreest dat de
gege-

vens tegen hem gebruikt zullen uorden. Bezien moet nog uorden uat

de Uogelwerkgroep Haarlem aan dit probleem zal gaan doen.

Haarlemmerliede-Buitenliede

Op 16 Mei werden 14 nesten geteld, alle bezet. Geschat werd dat de

aanuezige jongen zo'n 3-4 ueken oud waren en dus haast op uitvliegen
stonden. Er lagen op de grond vrij veel ei-schalen en één dood jong.
De kolonie in dit elzenbroekbos breidt zich sinds de vestiging in

1972 (één paar) nog steeds uit.

Heemstede-Berkenrode

Er werden op 17 April 71 nesten geteld, terwijl
daarvan begin mei, volgens de waarnemer door blad-

ontwikkeling, nog maar 68 nesten konden worden

terug gevonden. In vergelijking met 1983 is er

sprake van een lichte stijging (haast 4$).

Hoofddorp-Hoofddorpse Bos

Op 10 juni konden geen reigernesten uorden ge-

vonden. Hoewel deze telling nogal laat plaats-

vond, is het onwaarschijnlijk dat er dit jaar

reigers hebben gebroed in het bos.

Velsen-Waterland

Op 22 April toen de bomen nog vrijoel kaal waren, werden er precies
70 nesten geteld, min of meer in twee groepen; één rond de vijver

en één nabij het huis in de bomen op het gazon. Het aantal van 70

broedparen betekent een vooruitgang i.v.m. 1 9B3 met 13$.

Uij danken de vclgende personen voor hun medewerking: Herman Assen-

delft, Fred Cottaar, Erwin Robbertz, Johan Stuart, Rolf de Uries en

John Ueijers.
Ook in 1985 kunnan vogeluerkgroep-jeden meewerken met het tellen van

Blauwe Reigerkolor.ies in Zuid-Kennemerland. Bij interesse gewoon

°ven contact opnemen met onderstaand adres.
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