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Gruttoslaapplaatsen in Zuid-Kennemerland in 1985

Alleen tijdens de eerste telling stond er water en werden er ook nog alleen maar

overvliegende Grutto's waargenomen. De andere drie slaapplaatsen zip ondiepe

plasjes en blijven daardoor altijd aantrekkelijk voor steltlopers.

De aantallen waren dit jaar i.t.t. vorig jaar in het voorjaar het hoogst en

dan vooral als de Grutto's net aankomen. In het najaar liggen de aantallen op

ongeveer 50% van het voorjaar. Vermoedelijk zijl de ex. die in het voorjaar ge-

zien worden nog voornamelijk doortrekkers, terwijl het later alleen nog onze

eigen broedvogels zijn. Mogelijk lopen tijdens de najaarstellingen ook nog Grutto's

in de weilanden met nog .liet vliegvlugge jongen of waren de vogels die hun

broedsel of jongen hadden verloren al doorgetrokken naar goede fourageergebie-

den (o.a. de Oostvaardersplassen). Rond half juli hebben de meeste Grutto's

onze regio verlaten, een uitzondering daar gelaten.

De tellers: W.v.Vlaardingen, J.Stuart, C.+R. Joosten, C.Braat, R.de Graaf,

T.Heidweiller, H.Veldhuisen van Zanten, S.Geelhoed, F.Duifjes, W.de Vet, de

Nobel en F.Cottaar worden hierbij nog bedankt voor hun medewerking (en natuurlijk

ook degenen die ik vergeten ben).

Literatuur. Geelhoed S. (1985). Gruttoslaapplaatsen in Zuid-Kennemerland.

De Fitis 21(1):8-10.

Fred Cottaar

lepenstr. 10

2023 SV Haarlem.

Tabel - Aantallen Grutto’s in 1985, tussen haakjes 1984.

Evenals in 1984 werden ook dit jaar, gezamelijk door de Vogelwerkgroep en de

A.C.J.N., in landelijk verband gruttoslaapplaatsen geteld. De bedoeling was om

zes maal, 3 maal in het voorjaar en 3 maal in het najaar, de slaapplaatsen op

aantallen te tellen en vanuit welke richting de Grutto’s kwamen.

In ons rayon bevinden zich maar enkele slaapplaatsen en dan nog vooral gecon-

centreerd rond Spaarndam. De aantallen zijn hier zeker niet hoog, landelijk gezien.

De Gruiterspolder (ten noorden van Spaarndam) staat alleen maar tijdens de voor-

jaarstelling onder water, waardoor het gebied interessant wordt voor Grutto’s

om er te overnachten. Tijdens de najaarstelling staat het gebied droog en wordt

het beweid, zodat het aantrekkelijke om met de poten in het water te staan is

verdwenen. Dit zelfde geldt nog sterker voor de Oosteinderpolder (ten zuiden

van Bennebroek).

Tabel - Aantallen Grutto's in 1985, tussen

15-03 29-03

Gruiterspolder 0(60) 16(41)

Plasje van Spaarnw. 125(127) 143(109)

Plasje Oosterbroekp. 0(-) 0(22)

Halfweg 0(-) 46(-)

Oosteinderpolder O(-) O(-)

haakjes

12-04

6(1)

86(45)

-(21)

-(-)

-(-)

1984.

11-06

0(0)

69(200)

-(6)

-(-)

-(-)

28-06

0(0)

63(210)

-(-)

-(-)

-(-)

12-07

0(0)

16(5)

-(-)

-(-)

-(-)

Totaal 125(187) 205(172) 92(68) 69(206) 63(210) 16(5)


