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Broedende Visdiefjes in bedreigd gebied

De eerste uren alleen gelet op aantallen, waaruit tevoorschijn kwam dat ge-

middeld per uur 150 eks. richting zee vlogen en gemiddeld 75 eks./h terug-

keerden, waarvan 42 % met voedsel. Hieruit "blijkt dat de helft van de naar

zee vliegende eks. daar langer verbleven dan de andere, waar waarschijnlijk

op gewacht werd in de broedgebieden-. Na de aantallen geteld te"hebben werd

alleen gelet op voedsel dat, voorzover kon wordeij vastgesteld, in hoofdzaak

bestond hit garnalen en zandspiering. Ook werd tussen de Visdiefjes een enke-

le Noordse Stern gezien.

Het volgende dat nu te doen stond was om uit te zoeken hoever de tocht rich-

ting zee gaat en waar de broedgebieden zijn. Langs het Noordzeekanaal de

Visdiefjes gevolgd in de richting vryi de sluizen te IJmuiden waar over de

sluizen in de richting -van de pieren werd gevlogen en dan hoofdzakelijk haar

de Noorderpier. Het foerageren gebeurde; in hoofdzaak tussen de noordelijke

strekdam en de Noorderpier. Weinigen foerageren tot aan de voormalige koppen

van beide pieren, tereijl van deze een enkeling nog verder zee op gaat.
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Landinwaarts posten ingericht bij Buitenhuizen, Machinegemaal Houtrakpolder

en Aiaerikahaven. G-ekonstateerd werd dat, bij Buitenhuizen al, -minder vogels

over het Noordzeekanaal vlogen dan bij de post Vel3en Zuid. Uit onderzoek

bleek dat er, vanaf daar waar het B-kanaal in het Noordzeekanaal kont, nu ook

over land werd gevlogen in de richting van Ruigoord.

Voor verder onderzoek werden het rekreatiegebied Spaarnwouderbos/deelplan

Houtrak en het opgespoten terrein Ruigoord (Westelijk havengebied Amsterdam)

bezocht. Tussen de Machineweg, Middenweg en Basisweg werden in 1976 25 paar

en in 1977 26 paar broedende Visdiefjes en 2 paar Noordse Sterns aangetrof-

fen op opgespoten terrein. Behalve hier, ook bij het moerasgebiedje op de

hoek van Noordzeekanaal en de Anerikahaven, het o.a. Kluut, Grutto, Tureluur

en foeragerende Witte Kwikstaarten, een broedend paar Visdiefjes. Daar er

Tijdens een fietsvogeltocht in 1976 werd ik getroffen door het grote aantal

Visdiefjes boven het Noordzeekanaal. De volgende dagen en weken op onder-

zoek uit geweest naar juiste aantal, voedsel en broedgevallen, hetgeen zich

heeft uitgestrekt over de broedseizoenen 1976 en 1977.

Begonnen werd met een waarnemingspost te betrekken in Velsen aan de zuide-

lijke kant van het kanaal tegenover de papierfabriek. Genoteerd werden in

kwartierstaten hoeveel vogels naar zee, terug en met voedsel vlogen. De Vis-

diefjes met voedsel uiteraard alleen landinwaarts.
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ook vogels verder vlogen, zullen er tussen dé insteekhaven (Mobil Oil) en

Sloterdijk op opgespoten terrein nog neer broedplaatsen zijn. (Volgens non-

I'

delinge nededeling van de heer J.Walters broedden er in 1977 ruin 300 paar

in verscheidene kolonies in genoend gebied. Red.)

In verband net recente berichten (oktober 1977) in de pers, dat G.S. voor

1979 he streekplannen voor het Ansterdam-Noordzeekanaal gebied willen vast-

stellen, kon het wel eens spoedig zijn afgelopen net het waarnenen van o.a.

broedende Visdiefjes in dit gebied.
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