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Broedvogels

Van de meerkoet werden verscheidene dode jongen gevonden en van de eenden

waren het vooral de kuifeenden die zeer veel jongen verloren hebben, ook op

later leeftijd, als ze al vliegvlug waren werden nog verscheidene dode jongen

gevonden. Of dat allemaal door het slechte weer met daardoor weinig voedsel

kwam is niet erg waarschijnlijk, daar er ieder jaar dode kuifeend jongen ge-

vonden worden.

Er werden in het voorjaar enige tientallen dode of stervende houtduiven aan-

getroffen, evenals in oktober en november. Verder werden nog gevonden in

augustus een 1
e

jaars Ransuil en in oktober een overjarige Ransuil (al ver-

gaan) en op 19 december werd nog een ad. Sperwer gevonden, alle zeer

waarschijnlijk het gevolg van landbouwvergiften.

De op 5 augustus gevonden Ransuil werd door ons als pull. geringd,op 7 km.

ten zuiden van de vindplaats. Deze Ransuil werd opgezonden om na te gaan waar

hij aan gestorven was, het resultaat van het onderzoek was zeer veronrustond.

Het residu-onderzoek op gechloreerde koolwaterstoffen gaf de volgende resul-

taten: De hersenen bevatte 0,3 mg. hexachloorbenzeen en 0,8 mg. DDE per kg.

De leverresiduen vertoonde de volgende waarden;

0,9 mg. hexachloorbenzeen per kg.

10,7 mg. Lindaan ppr kg.

1,9 mg. D.D.E. per kg.

57,9 mg. D.D.T. per kg.

Hexachloorbenzeen is een ook hier te lande veelvuldig toegepast, bestrijdings-

middel tegen schimmels. Lindaan en DDT worden in diverse toepassingen ge-

bruikt als insecticiden. DDE is een omzettingsprodukt van DDT; residuen hier-

van worden als zodanig naawt DDT in vele diersoorten aangetroffen.

Het relatief geringe gehalte DDE naast een hoog gehalte aan DDT wekt de in-

druk dat het hier gaat om een vergiftiging met een vrij acuut karakter.

Dit jaar kunnen we weer 2 nieuwe broedvogels aan onze lijst toevoegen, wat

het totaal aantal broedvogels tussen 1957 en 1968 op 99 brengt.

Het jaar 1968 kenmerkte zich door veel slecht weer met bijzonder veel regen

in het broedseizoen, waardoor veel jonge vogels omkwamen deels door de aan-

houdende regen en lage temperaturen en deels door voedsel gebrek (insekten-

eters) wat ook het gevolg was van het slechte weer.

Het waren vooral de kieviten, grutto’s en scholeksters en later ook de meer-

koeten en alle eendensoorten die het meest te lijden hadden.

Vele kieviten en grutto’s hadden nog maar 1 of 2 jongen over en verscheidene

hadden zelfs niets meer.
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NIEUWE BROEDVOGELS

WATERSNIP:

De vestiging van dit aardige snipje als broedvogel hebben we reeds enige

jaren geleden verwacht, er ontstonden op de drains in de infiltratiegebieden

enige gunstige biotopen en er werden tot in mei watersnippen waargenomen.

Zelfs werd éénmaal balts waargenomen in eind juli 1967, maar dit hielden wij

op een vroege•trekvogel die het mooie weer in z'n hoofd had.

Dit jaar was het echter zo ver, er werden op verschillende plaatsen in het

0

Zwarte veld, langs het rechte schusterkanaal en in het 1 infiltratiegebied

baltsende exemplaren waargenomen.

De eerste bevestiging van een broedgeval kwam van de jachtopzichter 3. Hon-

schoten, die op 7 en 9 jhni langs een poel tussen G10-12 een exemplaar met

k al aliegvhugge jongen zag.

Op 14 juni was op deze plaats nog een baltsend S aan wezig. Langs het rechte

schusterkanaal werd op 21 april de eerste balsende watership gezien. Tijdens

een bezoek aan deze plaats op 2k juni kwam er een cf alarmeren, die duik aan-

vallen uitvoerde wat na 5 min. in balts overging, hier heeft ook zeker een

watersnip gebroed.

Van de andere baltsende watersnippen zekerheid te zeggen dat

ze gebroed hebben, alhoewel dit wel zeer waarschijnlijk is. Samenvattend kun-

nen we zeggen dat er tussen 2 en b paar watersnippen gebroed hebben.

GRASPIEPER

Ook van deze soort verwachtten we al enige jaren een broedgeval, vooral in

0
het 1 De eerste broedgevallen waren echter op een geheel

onverwachte plaats en wel in de. droge en kale buitenduinen - 500 ra> ten

zuiden van het brederodepad. T

Daar dit een terrein is wat weinig door ons bezocht wordt, is het niet on-

mogelijk dat de graspieper hier al eens eerder gebroed, heeft. -

Op 21 april werden 2 baltsende gezien, op 19 mei was er alarm en op 2 juni

2 paar alarmerend met voer in de snavel. Enige tijd later werden 2 zingende

aangetroffen, zodat we kuhnen peggen dat er minstens 2 paar graspiepers

(waarschijnlijk 2x) gebroed hebben.


