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Broedvogelinventarisatie landgoed Beeckesteijn voorjaar 1993

R. Twellaar & P. Kok

Inleiding

Resultaten

Het park en de omgeving van de spoorlijn Beverwijk - Driehuis

zijn aan het begin van de jaren '60 voor een groot deel gere-

noveerd. Dit houdt in dat hier merendeels jonge aanplant

staat, wat relatief weinig mogelijkheden biedt voor holenbroe-

ders.

Een rijker vogelleven hebben wij geconstateerd in de dichte

beplanting tussen de hoofdassen ten noorden van de waterkom en

de kruidentuin. Het intensieve gebruik van het park heeft

waarschijnlijk invloed op het vogelleven. Vooral de vele niet-

aangelijnde honden hebben daar een aandeel in.

In verband met de rust tijdens de broedtijd moet het mogelijk
zijn om in goed overleg evenementen zoals de 'Home and Garden

Fair' naar een ander tijdstip te verplaatsen. De 'Home and

Garden Fair' was in 1993 op 18, 19 en 20 mei, hetgeen midden

in het broedseizoen is. De toeloop van vele mensen zal de vo-

gels weinig goed doen.

In vergelijking met de inventarisatie van het landgoed Water-

land in 1993 is er ook een duidelijk verschil in soortenver-

scheidenheid (zie artikel elders in deze Fitis).

Van de volgende vogels werden gedurende de inventarisatieron-

den wel waarnemingen gedaan maar konden geen territoria vast-

gesteld worden: Wilde Eend, Nijlgans, Sperwer, Torenvalk, Gro-

te Lijster, Grauwe Vliegenvanger, Vink en Huismus.

Er waren drie nesten van Blauwe Reigers in het geïnventari-
seerde gebied aanwezig, maar onbekend is of de broedpogingen
resultaat hadden. Slechts af en toe werd een reiger bij de

nesten waargenomen.

In het voorjaar van 1993 hebben wij het landgoed Beeckesteijn
te Velsen op broedvogels geïnventariseerd. In totaal werd het

gebied 12 maal bezocht.

Het gedeelte dat wij voor onze rekening namen was het in het

oosten gelegen Franse gedeelte; van de hoofdingang tot het

landschappelijke gedeelte.
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Tabel 1. Aantal vastgestelde broedvogelterritoria in het oos-

telijke gedeelte van Beeckesteyn in 1993.

Soort Aantal territoria

Fazant 1

Holenduif 6

Houtduif 12

Tortelduif 2

Koekoek 1

Bosuil 1

Groene Specht 1

Grote Bonte Specht 3

Winterkoning 16

Heggemus 1

Roodborst 17

Nachtegaal 8

Merel 20

Zanglij ster 4

Tuinfluiter 3

Zwartkop 11

Tjiftjaf 8

Fitis 4

Staartmees 1

Pimpelmees 13

Glanskop 1

Koolmees 11

Boomklever 1

Boomkruiper 4

Vlaamse Gaai 5

Ekster 7

Kauw 16

Zwarte Kraai 2

Spreeuw 21

Groenling 5


