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Broedvogelinventarisatie 1974 ”Manpad, Hartekamp en de Krakeling.”

Omschrijving van het terrein.

voormalig bos, nu veel bebouwing t.b.v. een verpleeghuis, gelukkig

is er nieuw geplant en is veel oud hout gespaard gebleven. Het bouwen

gaat echter ook gestaag door.

20$ villa- en dorpsbebouwing. Ongeveer 20 woningen per ha. Ook hier is

water "anwezig in de vorm van een vaart.

Tijd van het onderzoek.

He inventarisatie is verricht in de periode van 17 maart tot 26 juni

1974» Het terrein werd 20 maal bezocht, meest in de vroege morgenuren.

(Manpad uitsluitend vóór 8.38 uur). Hit onze aantekeningen nemen we over

17 maart; Voorjaarsweer, vrij koud, W.wind, zon.

24 maart; Koude NO.wind, zwaar "bewolkt, 3°C.

6 april; Mooi helder weer. Max. temp. 16°C.

20 april; Wind noordelijk, Max. temp. 9°C.

7 mei ; Zacht weer.

-)8 mei ; Zomers weer,
22°C.

Het terrein is ongeveer 57 ha. groot. Het ligt gedeeltelijk in de ge-

meente Heemstede en de gemeente Bennebroek en wordt begrensd door de

Manpadslaan, de Heereweg, (Rijksstraatweg in B’broek), de Zwarteweg en

Leidsevaart. Het is geteld in het kader van de Avifauna West-Nederland,

Telgebied 29 van de Regio Haarlem.

Van Noord naar Zuid gaande kunnen we het terrein als volgt verdelen:

40% goed onderhouden oud binnenduinbos; beuken en eiken met rijke onder-

begroeiing en kruidenlaag. Voorts zijn er waterpartijen, een pinetum en

een vorstelijke moestuin met boomgaard.
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8 juni; Eerst goed, later regen en koud.

15 juni 2 25°C.

26 juni; het is nu droog na een hele dag regen.

Gevolgde methode.

Het aantal hroedterritoria is, behalve voor het waterwild en de mussen,

vastgesteld door het tellen en op de kaart vastleggen van de zingende

mannen. De locatie van de bosuilfamilie is mede bepaald d.m.v. de band-

recorder. Duidelijk was dat het verdedigde gebied tijdens het eigenlijke

broeden kleiner was dan gedurende de tijd die daaraan voorafging en daar-

na tijdens het grootbrengen der'jongen.

Verspreiding van de vogels over het terrein.

Niet verbazingwekkend, maar toch wel interessant is het verschil in

verspreiding van de soorten over de drie gebieden. De Koolmees komt ge-

lijk verspreid voor, zo ook de Zanglijster. De Merel komt echter het meest

voor in de villawijk: 2,5 paren per hal De Fitis kwam noch in de villa-

wijk, noch in het oude bos voor. Het Goudhaantje broedde in het pinetum.

Het Roodborstje mijdt tijdens de broedtijd duidelijk de bebouwing, even-

als de Vink. De Winterkoning komt overal wel voor, maar heeft toch ook

wel zijn grootste dichtheid in het oude bos: bijna 2 per ha.

Overigens hebben we belaas ook soorten gemist, die eigenlijk wel verwacht

werden in dit terrein. Bijv. de Gekraagde Roodstaart.

Toegang tot de terreinen.

Een woord van dank is hier op zijn plaats aan de eigenaren/beheerders

van dit gebied voor het verlenen van vergunning voor het betreden van

hun terreinen. Graag komen wij nog eens terug.

Wilde Eend 6 met pulli

Slobeend op 1/6 aanwezig, geen nest gevonden

Kuifeend op 27/3 aanwezig, geen nest gevonden

Knobbelzwaan 1

Waterhoen 2 met pulli

Meerkoet 3 aanwezig, geen nesten gevonden

Houtsnip 1

Holenduif 1 d 2
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Houtduif 25 zeker

Tortelduif 6

Turkse Tortel 6

Koekoek 1 steeds aanwezig

Bosuil 1

Ijsvogel op 24/3 voor 't laatst waargenomen-

Groene Specht 1 wel aanwezig, Broedt s«n de andere kant v.d.

Heereweg.

Grote Bonte Specht 2

Winterkoning 41

Heggemus 15

Grote Lijster 1

Zanglijster 30

Merel 50 tenminste

Qekraagde Roodstaart 1 op 18/5 waargenomen, niet gebroed.

"Mao.htogaal 1 op 8/6 waargenomen, niet gehroed.

Roodborst 26

Zwartkop 8

Tuinfluiter 1 5 2

Fitis 6

Tjiftjaf 2

Goudhaantje 1 nestje gevonden

Koolmees 28

Pimpelmees 12

Glanskopmees 3

Staartmees 1 S 2

Boomklever 7

Boomkruiper 3

Groenling 5

Vink 16

Huismus in grote getalen rond gebouwen en huizen

Spreeuw 35

Zwarte Kraai 1

Kauw 12 tenminste

Fam. Heidweiller

Lage Duin 12, Bennebroek.


