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Broedvogels vandeAlgemeneBegraafplaats Haarlem

De Algemene Begraafplaats Haarlem ligt langs drukke stadswegen, zoals de Scho-

terweg en de Kleverlaan. Het kerkhof is in twee verschillende perioden aange-

legd: het oude deel zonder een duidelijke indeling, het nieuwe deel ordelijk en

symmetrisch. Eten open karakter, veel

struiken en lage bomen kenmerken het

ongeveer 2,5 ha. grote nieuwe deel.

Zo ziet ook een stuk van het oude deel

eruit. Dit deel is ongeveer 6,5 ha.

groot. Het andere stuk hiervan kenmerkt

zich door oude, hoge bomen met weinig

onderbegroeiing. Op de begraafplaats

zijl verder twee vijvers aangelegd en er

loopt een vaart met daarin een eilandje,

dat vrij dicht met oude parkbomen is be-

groeid. Er hangt op het kerkhof een aan-

tal nestkasten, die jaarlijks worden

gecontroleerd.

De waarnemingen werden gedaan in de pe-

riode 23 maart- 23 mei 1984.'s morgens

beginnend rondom zonsopgang. Twee maal

werd 's avonds een bezoek aan het kerk-

hof gebracht. Ben vaste route werd uit-

gezet, die afwisselnd linksom en rechtsom werd gelopen. De waarnemingen werden

na ieder bezoek op scortkaarten overgebracht. Per soort werd per bezoek het

territoriumgedrag vermeld. Aan de hand van deze gegevens werd tot slot het aan-

tal broedparen geschat.

Het overzicht vermeldt de volgende broedvogelsoorten met hun (geschatte) aan-

tallen :

Wilde Eend (0-1) Vlaamse Gaai (1-3)
Torenvalk (l;in kast; 4 jongen Koolmees (5-7)
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Boomkruiper (3-4)
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Gr.Bonte Specht (1) Zwartkon (2-3}

Zw. Kraai (1-3) -awartKop Ui)

In het voorjaar van 1984 inventariseerden Hanneke van Everdingen en Lida van

de Heuvel de broedvogelbevolking van de Algemene Begraafplaats Haarlem.

Beiden volgden in 1983 een gidsencursus van het IVN. In 1984 werkten zij mee

aan een broedvogelinventarisatie van het landgoed Leyduin onder leiding van

Pieter Dhont. Zij zijn geen ervaren tellers. Een samenvatting van hun inventari-

satieverslag volgt hieronder.
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Fitis (1-2) Heggemus (5-7)

Tjiftjaf (1-2) Huismus (0-2)

Bonte Vl.vanger (0-1) Groenling (2-4)

Spreeuw ( 4) Vink (3-5)

Het geïnventariseerde terrein is ± 9 ha.groot. In totaal werden 68-100

broedparen geteld (geschat). Er hebben 22-25 vogelsoorten op dit terrein

gebroed, met 7,6-11 broedparen per ha.

Tijdens de inventarisatie periode werden nog de volgende vogelsoorten (als

niet broedvogel) waargenomen:

Houtsnip,Tortelduif,Ransuil,Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger, Koperwiek,

Blauwe Reiger, Staartmees en Keep.

Het volledige verslag ligt op het archief van de VWG Haarlem ter inzage.
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