
62

Broedvogelinventarisatie in het duingebied
het ”Kraansvlak” inclusief het noordwestelyk
deel van ”Middenduin”, in 1979

Het wordt begrensd in het noorden door de zeeweg, in het oosten door het bos

van "Middenduin", in het zuiden (van oost naar west gaande) deels door de

spoorlijn Overveen-Zandvoort en verder door de rand van de bebouwing van

Zandvoort, in het westen door de terreinen van het circuit en de campings.

In het onderzochte gebied is mede begrepen het voor het publiek eveneens

niet toegankelijke deel van "Middenduin" van Staatsbosbeheer; dit stuk wordt

begrensd in het noorden door de zeeweg, in het zuiden door de populierenlaan

en (in oostelijke richting gaande) door het pad ongeveer in het verlengde

daarvan; de oostgrens is het verharde pad dat naar de zeeweg loopt.

Voor het resultaat van de inventarisatie van het voorafgaande jaar 1978 ver-

wijzen we naar het desbetreffende rapport, waarvan tevens een speciaal num-

mer van ons blad "De Fitis" is gemaakt.

Het is natuurlijk interessant om de uitkomsten van beide jaren met elkaar

te vergelijken en te zien of bepaalde soorten in aantal achteruit of voor-

uit zijn gegaan.

Er zijn echter verschillende factoren waardoor de verkregen cijfers voor de

verschillende jaren moeilijk vergelijkbaar zijn:

1. De weersomstandigheden in de verschillende voorjaren, waardoor de zang

waarop in hoofdzaak geïnvetariseerd moet worden, sterk wordt beïnvloed.

2. Heeft men in beide jaren wel evenveel tijd aan het onderzoek besteed

en op dezelfde tijden van seizoen en dag?

3. Is het in beide jaren door dezelfde personen gedaan of door verschil-

lende personen met uiteraard verschillende waarnemingsvermogens?

k. Diverse andere toevallige omstandigheden, die de resultaten kunnen

beïnvloeden.

In het voorjaar van 1978 is dit gebied ook op broedvogels onderzocht en dus

nu weer in 1979.

Het gebied, groot ca. 350 ha., is niet voor het publiek toeg ankelijk.
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Uïat betreft de factor 1, het weer, kan opgemerkt worden dat het voorjaar van

1978 niet gunstig voor het inventariseren was. In het desbetreffende rapport

is er sprake van koud en somber weer in april en mei, zodat er vaak weinig zang

was. In 1979 waren de weersomstandigheden zeker niet beter, eerder nog slechter;

het was een koud voorjaar met weinig zang, zodat weer niet optimaal geinventari-

seerd kon worden.

En dan de factoren 2 en 3« Aan de hierin genoemde criteria voldoen sommige vakken

niet, deels omdat daarin in dit voorjaar andere waarnemers gewerkt hebben dan in

1978, deels omdat sommige delen mogelijk minder goed onderzocht zijn dan het

vorig jaar.

Het is daarom niet raadzaam, de totaalcijfers per soort voor de beide jaren

zonder meer met elkaar te vergelijken.

Om toch een enigszins redelijke vergelijking tussen de jaren mogelijk te maken,

zullen we een viertal vakken beschouwen, die in beide jaren door dezelfde mensen

zijn onderzocht, die er in beide jaren ongeveer evenveel tijd aan hebben besteed.

Tevens betreft het hier waarnemers, die voor het inventariseren niet op de week-

einden waren aangewezen, zodat ze ook van de weekse dagen met beter weer gebruik

hebben kunnen maken.

Dit zijn de vakken B, E, H en G, die op bijgaand kaartje gearceerd zijn aange-

geven. Zoals u ziet, vormen deze vakken een doorsnee van het gehele terrein van

west naar oost, waarin de kalere buitenduinen vertegenwoordigd zijn.

Opgemerkt zij nog, dat met het kiezen van deze vier vakken als een doorsnee van

het terrein voor een vergelijking in de jaren, niet gezegd wil zijn, dat de an-

dere vakken niet goed geïnventariseerd zouden zijn. Ook de gegevens daarvan zijn

zeer waardevol en komen in dit rapport ook zeker tot uiting. Zie o.a. lijst

totaalcijfers op pagina

Vergelijking tussen de beide jaren 1978 en 1979 van de aantallen territoria

per vogelsoort, gevonden in de vakken B, E, H en G.

In bijgaan de tabel zijn voor dit deel van het gebied de gevonden aantallen per

vogelsoort per vak genomen, alsook steeds het totaal per soort.

Hierbij zijn wel enige soorten weggelaten, namelijk die waarvoor een vergelijking

toch niet goed mogelijk is, zoals bijv. de Houtsnip en de Koekoek, waarvan de

territoria moeilijk vast te stellen zijn. Verder de Houtduif, waarvan de aantal-

len voor 1978 deels op schattingen berusten, en nog enkele anderen zoals Kauw,

Tjiftjaf en Ringmus.
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Torenvalk Voor dit deel werd het aantal ter-

ritoria gesteld op 2 a 3 tegenover k in het

vorig jaar. Er is echter een ander vak dat

een groter verschil te zien geeft, en wel

vak A met 1a 2 territoria dit jaar tegen 5

in 1978. Dit betreft het vak, waarbij de

vuilstortplaats aan de Zeeweg gelegen was.

Het buiten gebruik stellen van deze vuilstortplaats kan in de vermindering

daar van het aantal Torenvalken een rol gespeeld hebben.

Scholekster; Daarvan waren er dit voorjaar blijkbaar belangrijk minder 3 a

tegen 7 paar in 1978.

Kievit en Wulp; Deze beide grondbroeders waren er nog in even groot aantal als

vorig jaar. Wij hebben niet kunnen konstateren, dat er jongen waren. In vak B

alarmeerden 27/5 wulpen van 2 jaar.

Holeriduif; Er zijn wat meer Holenduiven gezien, zodat men schat dat er k
paren

waren tegenover 2 paren in 1978. Dit wil nog zeker niet zeggen, dat hier van

een toename sprake is, want de soort is moeilijk te inventariseren in het duin-

gebied en nesten zijn niet gevonden.

Tortelduif; Er waren er wat meet dan vorig jaar: 16 a 17 territoria tegenover

12 in 1978.

Bosuil; Men komt voor deze soort in dit deel op 3 a 4 territoria tegenover 1 in

1978. Ditverschil zal, zeker voor een deel, toe te schrijven zijn aan het feit,

dat er dit voorjaar meer in de avonduren is waargenomen.

Ransuil; Voor 1978 hadden we geschat, dat er in dit hele duingebied 1 a 2 paar

zouden zijn. Dit jaar niet in genoemde k vakken waargenomen. Zie voor geconsta-

teerd broedgeval blz.

Groene Specht; Van beide soorten is het aantal ongeveer

Grote Bonte Specht; gelijk gebleven.

Boomleeuwerik ; Het thans waargenomen aantal territoria van 7 a 8 is nagenoeg

gelijk aan dat van vorig jaar.

Veldleeuwerik ; Deze soort schijnt iets in aantal terruggelopen te zijn, 7 a 8

territoria tegen 11 vorig jaar. In een ander vak, vak F, waar er in 1978 niet

minder dan 16 geteld waren, kwam men dit jaar slechts op een aantal van 7«

Mogelijk heeft de strenge winter van 1978/1979 met de zware ijzel een terug-

gang in het aantal veldleeuweriken veroorzaakt.

Zwarte Kraai; Deze schijnt toegenomen te zijn. Men komt op k paar in deze vak-

ken, tegen 1 paar het vorig jaar. In mei werd 1 Kraai dood gevoneden in vak H.

TORENVALK
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Ekster; In beide jaren nagenoeg gelijk in aantal, ruim 10 paar. Er is ook een

ekster met jongen gevonden.

Vlaamse Gaai; Daarvan zijn er thans minder waargenomen. Het aantal territoria

werd gesteld op 3 tegenover vorig jaar 6.

Koolmees; Er zijn er weliswaan minder geteld dan vorig jaar, namelijk tegen-

over 60, maar dat hoeft nog niet op een vermindering te duiden. Het al of niet

zingen van de vogels speelt hier een grote rol.

Pimpelmees; Men komt hier op ongeveer hetzelfde aantal als het vorig jaar, 15

territoria tegen 17 in 1978.

Glanskop; Deze mees is hier totaal gelijk gebleven met 6 territoria, maar wel met

een andere verdeling over de vakken. Vak G geen tegen 2 het vorig jaar, terwijl

de soort in vak H is toegenomen van k naar 6 territoria. In de meer westelijk

gelegen vakken komt de soort niet voor.

Staartmees; In beide jaren zijn 2 territoria vastgesteld.

Boomklever; Waren er 1978 in het oostelijk vak H 2 territoria aangetroffen, dit

jaar ontbrak de soort in het gehele gebied.

Boomkruiper; Van deze soort zijn er dit jaar belangrijk minder waargenomen dan

in 1978; slechts 1 tegenover 5 het vorig jaar. Dit zal ongetwijfeld toe te

schrijven zijn aan de voorafgaande strenge winter.

Winterkoning; De uitwerking van de strenge winter van 1978/1979 komt bij deze

soort wel heel markant tot uiting. Slechts k territoria waren er over van de

68 die er in 1978 waren.

Voor de vogels die niet wegtrekken en vooral voor die soorten die niet bij de

mensen op de voertafel komen, waartoe ook de winterkoning behoort, was die win-

ter wel buitengewoon hard. Behalve door de dikke sneeuwlaag kwam dit vooral door

de ijzel, die meerdere dagen achtereen alle bomen en struiken met een ijslaag

afsloot voor de vogels die daarop aangewezen waren voor hun voedsel.

Nu maar zien, hoe gauw de soort op haar oude aantal teruggekomen zal zijn.

Roodborst; Het aantal roodborsten bleek ook belangrijk minder te zijn dan in

1978. Vastgesteld werden 16 territoria tegenover 28 het voorafgaande jaar.

Nachtegaal; Voor de nachtegaal komen we voor beide jaren op ongeveer hetzelfde

aantal uit, namelijk + 30 territoria in deze k vakken.

Paapje; Deze soort was dit jaar zwakker vertegenwoordigd. Het aantal territoria

in deze vakken was J> k h tegen 5 a 6 in 1978. Opmerkelijk is, dat er nu een ge-

vestigd was in het oostelijk vak H.

Roodborsttapuit; Deze soort werd in beide jaren in ongeveer hetzelfde aantal

waargenomen, + 10 territoria.

Tapuit; In de beide jaren werden 2 territoria in deze vakken vastgesteld.

Merel; Een weinig belangrijk verschil tussen de beide jaren. Er werden + 20 ter-

ritoria geteld tegenover 2b in het jaar ervoor.
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Gekraaide Roodstaart; Van deze soort waren er nog iets

meer dan er in 1978 al waren, namelijk 32 territoria

tegenover 27 het jaar daarvoor.

Zanglijster; In beide jaren 2 a 3 territoria.

Sprinkhaanrietzanger; In beide jaren vond men ongeveer

5 territoria.

Zwartkop; Dit zomerzangertje komt alleen in het oostelijk deel van het gebied

voor, waar hoger geboomte is. Dit voorjaar 3 territoria tegen 2 in 1978.

Tuinfluiter; Deze kwam alleen in de meest oostelijke vakken G en H voor. In

beide jaren 2 territoria.

Grasmus; We komen voor deze soort op minder territoria dan vorig jaar, namelijk

11 a 15 tegenover 19 in 1978. Het verschil wordt veroorzaakt door aantallen in

vak B, dat een zeer gunstig terrein voor de grasmus is en dat voornamelijk be-

staat uit open duin met veel duindoornbegroeiing. Op dat stuk werden vorig jaar

8 territoria vastgesteld en nu met zekerheid maar 2. Er zijn daar op vele plaat-

sen nog wel exemplaren waargenomen, maar dat betrof in hoofdzaak maar 1 of 2

malige waarnemingen en wel in de tijd van sterke doortrek van de soort, omstreeks

half mei, zodat we die voor doortrekkers houden.

In vak H zijn drie maal jonge grasmussen gezien.

Braamsluiper; Dit is een nogal moeilijke soort om te inventariseren. De meeste

van de waarnemingen betreffen doortrekkende vogels. We hebben dit voorjaar 3

territoria kunnen vaststellen, vorig jaar 1.

Fitis; Bij dit voor het duingebied meest talrijke vogeltje, dat op de grond

broedt, is tussen de beide jaren geen aantalsverschil van betekenis te consta-

teren.

Heggemus; Er blijken wat minder Heggemussen te zijn waargenomen dan vorig jaar;

tegen 57 in 1978.

Graspieper; Aantal in beide vakken hetzelfde, zij het, dat ze thans meer ver-

spreid waren over verschillende vakken; in 1978 kwamen ze alleen in het meest

westelijke vak voor. Het duin is overigens geen optimaal biotoop voor deze soort

vandaar dat deze er slechts in klein aantal voorkomt.

Boompieper; Deze werd iets minder waargenomen dan vorig jaar, maar het verschil

van 21 a22 dit jaar tegen 25 in 1978 is van weinig betekenis.

Spreeuw; Er broeden niet zoveel spreeuwen in dit gebied. De vermelde aantallen

van 18 tegen vorig jaar 25 zou op een vermindering in aantal van de spreeuw kun-

nnen duiden. De spreeuw is in onze streek al sinds jaren sterk achteruit gegaan,

waarschijnlijk door landbouwvergiften, vooral ook op de bollenvelden. Overigens

hebben we de indruk, dat onze spreeuwen in de strenge winter van 1978/1979 een

harde klap gekregen hebben tijdens hun verblijf in England.
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Groenling; Terwijl men in 1978 op 5 territoria van de groenling kwam, kon men

er thans niet één in dit gebied vaststellen. Slechts éénmalige waarnemingen

werden van deze soort genoteerd. Ook in de andere vakken haast allemaal één-

malige waarnemingen.

Kneu; Deze kwam weer even talrijk in het duin voor. Een vaste plaats van deze

vogels is altijd moeilijk te bepalen. Het aantalsversch.il van 21 tegen 25 is

daarom ook niet van betekenis.

Vink; Van de vink, die er in 1978 slechts met 3 paar voorkwam, werden thans 9

territoria geteld, een flinke toename dus.

Rietgors; De rietgors, die men hier in dit duingebied niet zo gauw zou verwach-

ten, was evenals in 1978 nu ook weer in vak B present met 2 territoria.

Tot zover de aantals vergelijking, die betrekking heeft op de genoemde k vakken.

Verdere opmerkingen over de vogels in het gehele gebied.

Fuut; Ook thans weer 1 paar in het meer.

Bergeend; Is moeilijk te tellen. Het hoogste aantal, dat waargenomen werd, is

2k ex. in het meer op 22 april. Op 13 mei is er een bergeend met k jongen gezien

Nijlgans; Was ook thans weer met 2 a k ex. in het meer aanwezig.

Wilde eend; In klein aantal hier en daar waargenomen.

Buizerd; Deze werd veelvuldig gezien. Er zou een broedgeval geconstateerd zijn,

maar dat trekken we in twijfel. Op 8 mei is er evenwel een paar baltsend gezien

boven het dennebos in vak H. Op 10 juni zag familie van Galen k buizerden cir-

kelend boven vak K, terwijl ze de indruk kregen dat er 2 jongen bij waren.

Sperwer; Deze werd weer vele malen waargenomen in vak H door mevr. Antonisse

en ook door anderen. Op 19 april zag mevr.Antonisse een copulatie van sperwers

en op 16 mei nam ze 's morgens een baltsvlucht heel hoog in de lucht waar.

Het nest is echter niet gevonden.

Boomvalk; Een broedgeval hiervan is geconstateerd. Er zijn 3 jongen uitgevlogen.

Patrijs; Deze is ook weer waargenomen, slechts op
één plek.

Fazant; niet geteld.

Waterhoen; Weer in twee paar aanwezig.

Meerkoet; 2 paar in het meer.

Kleine plevier; Er waren weer 2 paartjes aan het meer. Er waren 2 legsels. Geen

jongen waargenomen.

Houtsnip; Op grond van de verschillende waarnemingen schatten we dat er in het

gehel gebied wel + 6 paar huizen.

Turkse tortel; Er zijn 2 paar gesignaleerd.
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Koekoek; Deze soort zal er weer in +

6 territoria aanwezig geweest zijn.

Het is heel moeilijk te bepalen. Ze

komen in elk geval door het gehele

gebied voor. In vak H soms 2 mannetjes

tegelijk waargenomen. \

Bosuil; Volgens de beschikbare waarne-\

mingen zouden we nu het aantal van deze

soort op 3 si k territoria kunnen stel-

len
.

Ransuil; Van deze soort minstens 1 paar

in het dennenbos in vak A te zuidwesten

van de manege, zijn jongen gehoord.

Kleine bonte Specht; Deze was ook weer

aanwezig met 1 territorium in vak G.

Zwarte specht; Deze is in het gebied

wel enkele keren waargenomen.

Wielewaal; Deze is ook dit voorjaar weer

waargenomen in vak G tegen de zuidoost-

helling.

Grote lijster; Hiervan 1 a 2 territoria tegen 1 in 1978. Eén rond het grote

dennenbos van vak H. De andere in vak F, dicht bij de zuidgrens, maar deze is

slechts éénmaal gehoord.

Spotvogel; In vak D werd in juni een zingende spotvogel waargenomen.

Goudhaan; Waargenomen in april in het dennenbos van vak D. Ze zaten daar te

zingen, het zou kunnen zijn dat ze daar hun territoria hadden. Latere waarne-

mingen ontbreken; zijn het doortrekkers geweest?

Witte kwikstaart; Was ook weer present met 2 a 3 paar.

Ringmus; Werd ook weer in klein aantal waargenomen.

Barmsijs; Hiervan werd een exemplaar waargenomen aan de westrand van het noor-

delijk dennenbos van vak C op 8 april.
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Aantal gevonden territoria in vier vakken van het Kraansvlak, geïnventariseerd

in 1978 en 1979, in beide jaren door dezelfde mensen.

Totaal in

Vak: B E H G 4 vakken

Jaar: '78 '79 •78 '79 •78 '79 •78 '79 '78 '79

Torenvalk 2 1nest -
- 1 1? 1 1nest k 2a3

Scholekster k 1a2 1 1 2 - - 1 7 3a**

Kievit k k - -
- - - -

if if

Wulp 3 3 1a2 1a2 3 3 2 1 9a10 8a9

Holenduif
- 1 1 -

1 2 - 1 2 if

Tortelduif 2 1 3 2 5 7a8 2 6 12 I6a17

Bosuil
- - -

1 1 1 - 1a2 1 3a4

Groene Specht - - -
- 2 2 1 1 3 3

Gr»B.Specht - - - - 2 3 1 1 3

Boomleeuwerik
-

- k 3a*f 3 3 1 1 8 7a8

Veldleeuwerik 8 6a7 2 1 - - 1 - 11 7a8

Zwarte Kraai - 2 1 1 - -
- 1 1 if

Ekster 3 kaö 2 3 3 1 2 2a3 10 10a12

Vlaamse Gaai
- -

1 1 2 1? 3 1a2 6 3

Koolmees k y&k 11 6a7 21 21 24 17 60 if8

Pimpelmees - - k 1 7 11 6 3 17 15

Glanskop - - - - * 6 2 0? 6 6

Staartmees -
- - 1 1 1 1 - 2 2

Boomklever - - - - 2 - - -
2

Boomkruiper -
- - - if 1 1 - 5 1

Winterkoning 9 1 9 1 24 - 26 2 68 if

Roodborst - - 2 2 18 8 8 6 28 16

Nachtegaal - - 3 3 12 15 17 12 32 30

Gekr • Roodstaart - - 6 6 16 18 5 8 27 32

Paapje 5 2a3 - - - 1 1?
- 5a6 3aif

Roodborsttapuit 8 8 1 1? - - - 2 9 10a11

Tapuit 1 1 1 1 - -
- - 2 2

Merel 3 2a3 3 2a3 6 9 12 6 2if +20

Zanglijster - - 1a2 1? -
1 1 1 2a3 2a3

Sprinkh.rietzanger 2 k - - 3 1? - - 5 4a5

Zwartkop - - - - - 1 2 2 2 3

Tuinfluiter
-

- - - 2 1 - 1 2 2

Grasmus 8 2a5 k 3 5 5 2 1a2 19 11a15

Braamsluiper 1 1 - 1 - 1 - - 1 3

Fitis k2 +ko 15 21 ifif 35 39 33 1 ifO 130

Heggemus 21 17a19 7 6 9 12 20 13 57
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Aantal gevonden territoria in vier vakken van het Kraansvlak (vervolg)

Verdeling in vakken van het onderzochte

duingebied ”Kraansvlak”

Totaal in

Vak: B E H G
4 vakken

jaar: '78 '79 '78 '79 '78 '79 •78 '79 '78 '79

Graspieper 3 1 - 2 - - - - 3 3

Boompieper k 5a6 k 3 6 5 11 8 25 21a22

Spreeuw - - 3 2 10 8 12 8 25 18

Groenling - - - - 3 - 2 - 5

Kneu 9 9 k 4 4 3 8 5 25 21

Vink - - - 1 2 5 1 3 3 9

Rietgors ? 2

•

2 2
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We laten hieronder toch ook een lijst volgen van de totale aantallen in het

gehele onderzochte gebied gevonden territoria per soort in de beide jaren

1978 en 1979, dit ondanks de op pag.62 genoemde bezwaren tegen een vergelij-

king van deze cijfers.

Aantal vastgestelde territoria

1978 1979

Fuut 1 1

Bergeend +8 +8

Wilde Eend aantal niet bekend

Sperwer regelmatig gezien; zie tekst

Torenvalk 7a9 3kk

Patrijs 2 1

Fazant niet geteld

Waterhoen 1a2 2

Meerkoet 1a2 2

Scholekster +20 13*15

Kievit 15 16

Kleine Plevier 2 2

Wulp +20 +20

Houtsnip 2 of meer +6

Holenduif 7 ±5

Houtduif 150 geschat 75 geschat

Tortelduif 30 30

Turkse Tortel 1 2

Koekoek +6 +6

Bosuil 1a2 3a+ mogelijk wel 5

Ransuil 1a2 1a2

Groene specht k *»

Grote Bonte Specht k 5

Kleine Bonte Specht 1 1

Boomleeuwerik l8a20 11a 12

Veldleeuwerik 33 22

Zwarte kraai 3£5 6

Kauw + 12 +12

Ekster 25a30 +25

Vlaamse Gaai + 10 +

Koolmees 90 minstens 90 minstens

Pimpelmees 26 20

Glanskop 7 8

Staartmees 2a3 5

Boomklever 2 -

Boomkruiper 6 2
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Totaallijst van het gehele gebied (vervolg)

Aantal vastgestelde territoria

Incidentele waarnemingen gedurende de periode

van inventariseren

Behalve de hroedvogels zijn er natuurlijk evenals vorig jaar verschillende

soorten op doortrek waargenomen, die ten dele ook korte tijd in het terrein

verbleven om er te fourageren en te rusten. Behalve de vogelsoorten, die ook

in de broedvogellijst voorkomen waren dat:

1978 • 1979

Winterkoning +90 ±9

Roodborst 35 22

Nachtegaal +44 +40

Gekraagde Roodstaart +4o 42

Paapje 8a9 5a6

Roodborsttapuit 26 +18

Tapuit 23 17a20

Merel 45 +37

Zanglijster 3 3

Grote lijster 1 1 mogelijk 2

Sprinkhaanrietzanger 5 7

Bosrietzanger 1 -

Zwartkop 3 4

Tuinfluiter 2 3

Grasmus 30 23

Braamsluiper 1 3

Fitis +280 +250

Tjiftjaf 3 3

Heggeraus 97 +75

Graspieper 5 8

Boorapieper 44 +37

Witte Kwikstaart 1*2 2i3

Spreeuw +30 +25

Huismus aanwezig in klein aantal

Ringmus 5 +8

Groenling 5 2 mogelijk meer

Kneu +60 +50

Vink 6 13

Rietgors 3 3
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Rode Wouw; Op 25 april en 6 mei overvliegend waargenomen door de dames

Heidweiller en Molenaar.

Zwarte Wouw; Op k juni 2 exemplaren waargenomen door mevr. Heidweiller. Ze wer-

de geattaqueerd door Zwarte Kraaien en/of Meeuwen.

Blauwe Kiekendief; Waargenomen op k maart en op k juni, beide wijfjes.

Boerenzwaluw; Op doortrek.

Beflijster; Waargenomen door de familie van Galen, en wel drie maal in de peri-

ode van 21 april tot 6 mei in vak K.

Snor; Door mevr.Vaandrager werd op 15 mei een Snor gehoord in de moerasjes in

het zuidoostelijk deel van vak B.

Vuurgoudhaantje; Op 1 april nam mevr.Vaandrager er een waar van heel dichtbij,

in vak L.

Bonte Vliegenvanger; Op 8 mei en 12 mei is een Bonte Vliegenvanger waargenomen.

Verdere waarnemingen in en aan het meer in vak L.

Blauwe reiger

Nijlgans, op 15 april waren er k exemplaren

Wilde Eeend

Wintertaling

Krakeend 1 paar op 29 april

Slobeend 8 exemplaren op 8 april

Tafeleend, 1 paar op 1 april

Kuifeend

Regenwulp

Grutto, gehoord

Tureluur

Oeverloper

Zilvermeeuw

Kokmeeuw

Voorts was er in het riet een slaapplaats van Witte Kwikstaarten. Met het don-

ker worden kwamen er daar veel Kwikstaarten slapen, in elk geval meer dan 10.

Dit is waargenomen op 10 en 25 april.

Tenslotte vermelden we nog, dat er verwilderde katten en vossen in het gebied

zijn aangetroffen.
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Aan dit onderzoek hebben meegewerkt:

De Heren W.J.H, en C. Akkerman

mevr. A. Antonisste

hr en mevr. K. Beijlevelt

hr en mevr. F.Bloem

heer J. Daan

hr en mevr. P.J. van Galen

mevr. C. Heidweiller

hr en mevr. A. Kooy

heer A.E.Leutscher

heer J.C.Lorits

heer M.Luikinga

mevr. C. Molenaar

mevr. A.A.Vaandrager

Samensteller van dit rapport: F.Bloem

Naschrift:

Bij het met elkaar vergelijken van de beide tabellen blijkt achteraf, dat

de cijfers voor de uitgekozen k vakken en die van het gehele onderzochte

gebied toch in het algemeen een zelfde beeld geven van de verhouding van

dé aantallen van 1978 ten opzichte van die van 1979* Houtduif; zoals in

het verslag is gemeld, berust èp het genoteerde aantal van 150 paar deels

op schattingen. Aangetekend werden er totaal 128 territoria van deze soort.

Voor 1979 werden slechts 53 territoria aangetekend, mogelijk is er te wei-

nig op deze soort gelet. Voor dit jaar dan ook weer een grove schatting

van ca. 75 paar.


