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Broedvogelinventarisatie ”De Wieringen” in de

Kennemerduinen, voor jaar 1969

Beschrijving ”DE WIERINGEN”.

Daar het geinventarisc-erde gebied geen terreinsverandering

hoeft ondergaan, zou ten aanzien van de beschrijving kort-

heidshalve verwezen kunnen worden na«-r het verslag over

"De Vlieringen" van 3 november 1967, of naar "Do Fitis",
■ jahfgang 1967, nr.2, waarin dit is opgenomen. Practisch is

dit nitert gemakkelijk, daar niet ieder lid de beschikking

hierover heeft, gezien het immer fluctuerende ledenaantal

van de Vcgelwerkgroep; sedertdien hebben zich verschillende

nieuwe leden voor de Vogel werkgroep aangemeld.

"De iïieringen" is gelegen in het bijna uiterste noord-westen

van de Kun nemer duinen, met els begrenzing in het nocrden

Duin- en Kruidberg, in het zuiden de betonweg, in het westen

"Het Houtglop" en in het oosten de weg, die de Vieringen ven

het Klein Olmen scheidt.

Dit terrein is niet opengelegd voor het publiek, in het Zuid-

oosten bevindt zich één voetpad, waarvan opvallend weinig ge-

bruik gemerkt wordt. Er zijn twee ruiterpaden, één rnn.de ui-

terste nocrdgrons, en één in het oostelijke gedeelte. Door

vrij hcge duinruggen wordt de intimiteit vrn de eigenlijke

kieringen docr het voetgrngors- en rui terverkeer niet aange-

tast .

Ornithologisch heeft' dit grote voordelen, «aar veel publiek

komt, vertrdeken het eerst de grote vogels, er blijkt voor

hen geen plrrts meer te zijn. Dat is dus hiel? niet het geval.
Reeds in 1967 constrteerdai wij, drt hier vrij veel soorten

grote v egels broeden, In 1969 is hierin geen verandering ge-

komen, de aantallen zijn, op die vrn de zilvermeeuw nr,

practiscr. gelijk gebleven. De eigenlijke I'ieringen is een grote
vlrkke kom, omsloten door duinruggen. Er is weinig opgaand hout,

een grote strnd van kleine zangvogels valt dan ook niette ver-

wachten. De duinrqggen zijn veelal begroeid met dichte duin-

doorns, de kom is daardoor vrij moeilijk te bereiken, hetggen

het besLotai karakter van dit gebied ten goede komt. Het is

landschappelijk heel mooi, er zijn diverse punten, waar gen

een magnifiek uitzicht heeft otfer de gehele .-leringen, het in-

ventariseren van de grote vogels wordt hierdoor in hcge mate

bevorderd. In het centrum van de kom bevindt zich een groene

vlakte (gras), hier vertoeven zeer veel zilvermeeuwen. De nes-

ten van deze vogels liggen meestal tegen de toppen van de duin-

ruggen, uitkijkpost en zijn veelal op de toppen gelegen.

Als doel voor het voorjaar 1969 werd gesteld ”De Wieringen”

op broedvogels te inventariseren. Ten opzichte van 1967 is

er een verschil in die zin, dat dit jaar van de inventari-

satie van het naburige ”Houtglop” werd afgezien; dit in ver-

band met het delicate karakter van dit terrein door de aan-

leg van een vogelmeertje, en uit dien hoofde, ter betere

bescherming van dit gebied, de minder toegankelijkheid door

de bouw van een hek op één van de beide toegangswegen tot het

Houtglop.
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Resumerend: een stuk onbedorven duinterrein, la nd schappelijk

heel mooi, rijk aan grote vcgels,. terwijl de kleine zangvogels
zich ook niet onbetuigd Ir ten.

0-onc lud er en d: Het was reeds te verwachten, dat in een besloten

•terrein ris het onderhevige is, weinig grote schommelingen in

de vogelstand zouden warden aangetroffen. Het is vrijwel in

evenwicht, Een uitzondering moet gemarkt werden voor de zil-

vermeeuw. Hier een scherp e daling, '"ij hebben de indruk, dat er

dit jaar weinig jongen groot gekomen zijn, er werden betrekke-

lijk weinig grote jongen in de kolonie aangetroffen. Zeer waar-

schijnlijk is hier eèn paartje vossen debet aan. Deze hebben

met goed resultaat eae stel jongen grootgebracht. Het jachtge-

bied van deze dieren is enorm uitgestrekt, zodat het niet on-

waarschijnlijk moet worden geacht, dat menig jonge zilvermeeuw

in een vossenmna.g is verdwenen. Overigens zijn hiertegen door

de directie van de Kennemerduinen passende maatregel en genomen.
Ten aanzien van de regulering van de zilvermeeuw hebben de

Kennemerduinen zich gelukkig aangepast aan overig Nederla nd,het
vindt in de niet meer plaats. Ten opzichte van andere,
zelfs grotere duinterreinen, is deze kolonie nog vrij groot.
Hope., lijk zal door do getroffen maatregelen de stand geleidelijk

weer toenemen, een zilvermeeuw hoort bij het duin, als ©en vis

in de zöe. .
..

Territoria-aantallen in de wieringen 1969

1967 1969

Boomleeuwerik 4 2

Veldleeuwerik — 1

Houtduif 4. 4

Tortelduif 2 4

Fit is 16 17

Gekrnagde roodstaart 3 1

Gr r anus 9 5

Hegg emus 7. • 16

Ko olme e s 1 1

Pimpelmees - 1

Paap je 1 1

Kneu 2 4

ï< int erkoning - 2

Nachtegaal 4 6

Tap uit. 2 9

Roodbor st tap uit 2 -

Merel 2 3

Koekoek — 2

Houtsnip 1 1

Kievit
,

6 7

Scholekst er 4 4

Wulp 5 r 6 5

Bergeend 2 2

Ekster 1 1

Vlaamse gaai 1 -

Zilvermeeuw ong.250 paar ong. 150 paar
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Aantekeningen bij de territoria.

Vel dl eeuwer ik : 'Een v orh eug.ende ver schijning, door

gebrek aan geschikte biotopen zeld-

zame broeder in Kennemerduinen.Broed-

sel is met succes groot gek omen. Terri-

torium werd gedeeld met boomleeuwerik,
'

; daardoor verschillende keren in eikaars

directe nabijheid bCltsend waargenomen,

magnifiek gezicht.

Grasaus : Een c.cht eruit gang ten opzichte ven 1967

met 4 territoria, t.el werd op 3 plaatsen,

op elk één maal, een grasmus zingend

waargenomen, echter te kort om tot broed-

geval te mogen bestempelen.

Heggemus : Een r nnmerkelijke vooruitgang ten op-

zicht evan 1967,.

Kneu : Het vaststellen van een territorium van

de kneu is altijd een la stige zaak, een

vaste zangplaats hebben ze niet. Ze

zwerven en zingen overal. Een gemiddelde
is gemaakt uit het aantal zingende eks.

hele inventarisatie.

Nacht egaal : Zeer rijk bezet mijn mening waren

alle beschikbare biotopen bezet .Heb de

indruk
,

dat de st p nd in de gehele ken-

nemerduin'jn dit jaar goed was.

Tapult : Aanzienlijke stijging ten opzichte van

19 67. Mogelijk Ir d de tapuit weer meer

broedgelegenheid door de toename van

het konijn.

Roodbor sttanult : H«lp as moeten we het dit j arr zonder

deze mooie vogel stellen.In de reep

constateerde ik ook minder roodborst-

tapuiten dr n andere jaren.

Zilv erin eeuw : Uiterst moelijk een nauwkeurig beeld

te krijgen van de zilv ermee uw .Op de

grond zittend treft, men ze vrijwel nooit

aan.Zodra er voer de vogel onraad in de

kolonie is, gaat de hele kolonie

Evenals 1967 werden de paren dan ook zo

nauwkeurig mogelijk in de lucht geteld.
Dit werd diverse malen onafhankelijk

■vfn elkaar herhaald .Opvallend was hierbij

de gelijkenis in aantal door de verschil-

lende onderzoekers. In 1967 werd ook met

de uiterste nauwkeurigheid getold,zodat
we meg en aannemen, dat de kolonie in

aa'ntal is teruggelopen.
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Ij! de-kolonie kunnen de vqgels geen

kwaad aanrichten, bij de kleine vogels

zijn ze kansloos, en bij de grote vo-

gels hebben ze heftige aanvallen te

verduren van de wulp en de kievit,

li "essen zijn de inzichten inzake de

zilvermeeuw de laatste jaren ten goede

veranderd, wij mogen ook hier verwach-

ten, dat na enige jaren, de kolonie

weer op volle sterkte is.

Stornmeeuw : Deze meeuw komt (nog) niet .op de lijst

van de broeders voor van "De "leringen".

Mogelijk is dit in de toekomst wel het

geval. Voortdurend werden 3 paartjes

stormmeeuwen tussen de zilvers waar-

genomen, daarbij "ook heftig, krijsend.
Nesten werden evenwel niet gevonden.

Kleine Britse Mantelmeeuw: .

Het zou een grote .aanwinst voer de

Ken nemerduinen zijn- al s zij deze

prachtige, en niet roofzuchtige meeuw

als broeder zouden kunnen begrobten.

Toch is de kans voor de toekomst aan-

wezig.Voortdurend werden 3 ex.van deze

meeuw tussen de zilvers vastgesteld.

Bij geen enkel bezoek ontbraken 4eze

meeuwen op het appèl .Het is bekend

dat zij ook gemengd met de zilvprs

paren.Hr werd dit- jaar echter niets

van dien aard geconstat ,eerd,veelal
waren zij gedrieën gezamenlijk.Mogo-

lijk zal de toekomst meer bewijsmate-
riaal opleveren.

Stemenhoender : Hoewel niets uit te staa'n met een

broodg'eval of iets van dien aard, werd

door mij op do. grens van d'e "leringen
en Klein Olmen- op 6 juli 1969 twee

steppenhoend ers waargenomen.Naar ver-

luid zijn zij er verscheidene weken

gebleven, zij fourageerden veelal op

het omgewoelde zand van de gasbuis.

Onderzoekers tieren de heren: Grien,P.de Roo ,j* .fc.Schrikker

en ondergetekende.Bij wijlen word rssistentio verleend door dhr.

J.Schmid.Edn inventnrisatie vergde nees-trl 3 der inv.

voelrl rond 06.30 u.Arcital mrlen dr t het terrein bezocht werd:

14 rarrl.

C.dö Gro at

Plrtnnenlran 69

Bloem endr^l.

Nraiens de onclerzoekers:

O. de Groot

15 oktober 1969.


