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Broedvogelinventarisatie ”Langerak” e.o. in de

Kennemerduinen, voorjaar 1975

Aantekeningen bij de territoria:

Koekoek; Opvallend was hier het hoge aantal Koekoeken.

Leeuweriken; Alle drie van de in Zuid-Kennemerland broedende leeuweriken

kwamen hiet voor, terwijl in 1959 geen leeuwerik werd gesignaleerd.

De Kuifleeuwerik broedde al enige jaren achtereen in de omgeving van

Parnassia waar deze vogel ook dit jaar heeft gebroed.

Graspieper: Van do 7 Graspiepers die in de Kennemerduinen broedden

in 1975 hebben er 4 hier vrij dicht opeen gebroed in dit gebied. Twee

stuks zaten aan beide zijden van toegangsweg naar zee en twee verbleven

er in de buitenduinen nabij de Butterkop.

Het geinventariseerde gebied omvat behalve het ”Langerak” (een naam

die gemakshalve was genomen omdat dat gebied in het centrum ligt):

Lattendel, Kraton, Paardekoppenvlak, Hazenberg, Hazenwei, Starredel,

Butterkop en Schelpengat. Verder behoren tot het geinventariseerde

gebied het parkeerterrein en restaurant Parnassia e.o. De begrenzing

in het noorden werd gemarkeerd door het ruiterpad, in het oosten

door het fietspad Schapenkamp-Vogelmeer, in het zuiden door het

”Liguster” en de ”Lakens” en in het westen vormt de zeereep de natuur-

lijke begrenzing die eveneens werd geinventariseerd. Het was een on-

prettig gebied om te inventariseren, het grootste gedeelte is openge-

steld voor publiek, wat dan ook de erosie van de duintoppen in het

bijzonder ten gevolge heeft.Het is een schaars, begroeid gebied met

alleen in het oosten een armetierig dennenbos overlopend in lage

struikbegroeiing van vrnl. Duindoorn en Liguster. Het landschap is

nogal een troosteloos geheel, veroorzaakt door de absurd hoge recre-

atiedruk op dit gebied, kortom een hopeloos geheel. In het voor publiek

toegankelijke deel broedden toch nog 1 Graspieper, 2 Grasmussen,

1 Fitis, 1 Heggemus en 2 Tapuiten.

De terreinen rondom het opengestelde gebied worden eveneens belopen,

al is dit niet toegestaan. Men stoort zich niet aan borden met lachende

hazen erop en men kuiert rustig de niet-toegankelijke delen in. Het

zuidelijke deel van het geinventariseerde gebied wordt verstoord door

bewoners van het woonwagenkamp ”Liguster” en ”de Lakens”, die van de

trimbaan gebruik maken.
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Tapuit; Deze vogel heeft hier een uitermate geschikt "biotoop wat

dan ook de oorzaak is van zijn vele voorkomen, mede doordat het konijn

hier zeer algemeen aanwezig is.

Paapje; Is als broedvogel uit de Kennemerduinen verdwenen. Hier was

één van de laatste plekjes waar dit vogeltje nog algemeen voorkwam

en met enkele paartjes broedde.

Sprinkhaanrietzanger; Deze vogel is door de intense rekreatie in dit

gebied geheel gedecimeerd tot een minimum V3n één broedpaar.

Grasmus; Dit terrein was vroeger hét Grasmussengebied bij uitstek,

echter is zoals overal, de Grasmussenstand hier enorm gedaald, mede

door de rekreatiedruk hier.

Rietgors: Het was vreemd in dit terrein een zingende Rietgors aan te

treffen die hier het gehele voorjaar verbleef. In het gehele terrein

is geen riet of water, slechts op + 1 km. afstand bevindt zich het

Vogelmeer. Bij navraag bleek er in een ander duingebied hetzelfde ge-

val voor te komen van Rietgorzen die midden in de duinen broeden.

Huismus: Alle paartjes broedden in de paardenstal nabij Parnassia,

evenals de enige Spreeuw in dit gebied.

Inventarisanten waren P. Klinkenberg R. Prins en ondergetekende,

H. Wijkhuisen+Jr.

Generaal Bothastraat 8

Haarlem 1505

Aantal territoria ”Langerak” e.o. over de jaren 1959 en 1975.

1959 1?75

1. Wilde Eend — 1

2. Fazant n.g. n.g.

3- Scholekster 3 3

4. Kievit 1

5- Kleine Plevier 1

6. Houtsnip 1

7. Wulp 2 1

8. Houtduif 4

9. Tortelduif 3 1

10. Koekoek 1 5
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Aantal territoria "Langerak" e.o. over de .jaren 1959 en 1975 (vervolg).

V ' i"
195? 1973

11. KuifIëeuwerik 1

12. Boomleeuwerik
-

1

13. Veldleeuwerik 2

14'. Boompieper 4 3

15. Graspieper 4

16. Winterkoning 3 9

17« Heggemus 14 9

18. Grote Lijster 1

19. Merel 8 4

20. Tapuit 1 6

21. Roodhorsttapuit 2

22. Paapje 4

23. Gekraagde Roodstaart 2

24. Nachtegaal 2 7

25. Sprinkhaanrietzanger 10 1

26. Roodhorst 2

27. Grasmus 24 6

28. Fitis 22 20

29. Koolmees 2 2

30. Rietgors 1

31. Kneu 2 2

32. Vink 1

33. Huismus 3

34- Spreeuw 1

35. Ekster 3 1

36. Vlaamse Gaai 1

Aantal soorten 27 26

Aantal territoria 132 96


