
62

Lepelaars rond Haarlem in 1985

In de zomer blijven de aantallen ook schommelen tussen de 1-4 ex. en ze wor-

den dan ook nog op enkele andere plaatsen gezien (A.W.duinen, de Zilk,

Hoofddorp en rond de oude Schipholweg).

De meeste ex. worden in het najaar gezien. Vanaf half juli tot eind aug.

verblijven max. 12 ex. in het gebied. Hiervan worden de meeste ex. weer rond

het Plasje van Spaamwoude gezien. Het aantal van 12 ex. werd hier dan ook

waargenomen op 21 augustus. De ex. waren vooral druk aan het fourageren in

de sloten en ondiepe greppels rond het fietspad van Spaarndam naar Spaam-

woude. Doordat de weilanden zo vochtig waren stonden de greppels vol met

water en hierin vonden ze kennelijc iets van hun gading. Ook werden ze vaak

terug gevonden op een stuk land, en in de sloten hieraan grenzend, iets

zuidelijker in de polder, vooral in het begin van de periode dat de grote

troep aanwezig was.

In tegenstelling tot vorige jaren werden de Lepelaars niet vaak in het

Plasje van Spaamwoude zelf aangetroffen, zaten ze er wel dan was dit al-

leen om te baden of te rusten.

Het eerste bedelende juv. ex. werd gezien op 27 juli en de laatste Lepelaar

werd waargenomen boven de Zuiderpolder op 11 oktober, naar west vliegend.

Al jaren lang worden Lepelaars voorzien van kleurringen, i.v.m. een onder-

zoek naar factoren die de grootte van de Nederlandse lepelaarpopulatie

beinvloeden. Ook rond Haarlem werden dit jaar vier van deze gekleurringde

vogels waargenomen.

Het eerste ex. werd gezien op 1 maart in de Gruiterspolder (geel-oranje/

aluminium-blauw). Het was een schitterend ad.ex. in broedkleed en dit ex.

was met een soortgenoot mogelijk op weg naar het Zwanenwater (vlg. E.Poorter

broedvogel in het Zwanenwater in 1983 en 1984), want na wat gefourageerd

te hebben vlogen ze door naar noord. Het ex. was op 9 mei 1978 geringd in

het Zwanenwater als nestjong.

Op de avond dat ik wil gaan beginnen aan dit verslag wordt mij net de eerste

waarneming van een Lepelaar van dit jaar doorgegeven. Een beter begin kan

dus niet. Laten we maar eens kijken wat het afgelopen jaar heeft geboden.

De eerste Lepelaar werd op 20 februari waargenomen boven de Buitenliede,

naar noord vliegend. Dit was tevens de vroegste waarneming vanaf 1966 voor

de Lepelaar in ons rayon. Niet lang daarna worden op de traditionele plek-

ken (Heksloot en het Plasje van Spaarnwoude) solitaire en kleine groepjes

gezien. Het grootste aantal in het voorjaar wordt gezien op 16 maart en

wel 4 ex. bij het Plasje van Spaarnwoude. Buiten de traditioneleplekken

worden ook nog ex. waargenomen in de Zuiderpolder, bij het Spaarnwouderveen

en in de Gruiterspolder.
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Op 3 augustus werd het tweede ex. gezien in de Verenigde Binnenpolders

(aluminium-rcxxi-geel/rood). Dit ex. werd tot op 28 augustus hier gezien.

Dit was trouwens een oude bekende, want op 11 juni 1984 werd het ex. door

mij al eens gezien bij het Plasje van Spaamwoude. Deze vogel was op 25 juli

1978 geringd in de Oostvaardersplassen als nestjong.

Het derde ex. werd gezien op 6 augustus, ook in de Verenigde Binnenpolders

(aluminium-groen
100/rood jii). °it ex. werd op 3 juli 1981 geringd in de

Oostvaardersplassen als nestjong en ook dit ex. werd tot op 28 augustus

hier waargenomen.

Het laatste ex. werd door E.Poorter waargenomen op 9 augustus op de Hek-

sloot (wit-geel/aluminium-geel iii)« Ook dit ex. was gering als nestjong

in de Oostvaardersplassen en wel op 18 juni 1980.

1985 was dus ook weer een goed jaar voor Lepelaars rond Haarlem en het is

nu ook wel duidelijk, uit het jaarlijks terugkeren van de Lepelaars naar ons

gebied, dat ze hier de juiste fourageermogelijkheden hebben gevonden. Niet

alleen voor Lepelaars is dit een aantrekkelijk gebied, maar ook onder meer

voor vele soorten weidevogels (o.a. Grutto, Tureluur, Kievit, Watersnip en

Kemphaan). Reden genoeg om het gebied zo natuurlijk mogelijk te laten, zoals

het nu is. Er zijl al genoeg schitterende gebieden verloren gegaan.

Waarnemingen van Lepelaars gaarne doorgeven aan onderstaand adres en uiter

aard invullen op de waarnemingskaartjes.
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