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Verdere broedvogelinventarisaties in A.W.duinen in 1975

Het tweede en dorde infiltratiegebied werden slechts tijdens een vacantié-

periode in de laatste week mei en de eerste twee weken van juni (frequent)

bezocht. Deze periode was voor een aantal soorten, waaronder de weidevogels,

niet dirékt optimaal, zodat daar voor zulke soorten soms minder betrouw-

bare cijfers werden verkregen.

Verschillende soorten en verschillende terreingedeelten zijn nu enige jaren

in successie onderzocht. Verschillende ontwikkelingen kunnen hierdoor ge-

signaleerd worden. Omdat juist deze ontwikkelingen van belang kunnen zijn

en we het de lezers niet vallen aandoen on steeds naar de vorige versla-

gen terug te moeten grijpen, hebben wij de relevante oudere gegevens ook

hier weer herhaald.

Behalve de geleidelijke verdergaande ontwikkeling van de vegetatie waren er

weinig opvallende veranderingen in het biotoop. Alleen moet nog wel vermeld

worden, dat in gebied I de waterstand in de z.g. "drains" (tussen de geulen)

tijdens de broedtijd exrfaceem hoog was, terwijl in het seizoen 1974 de meeste

"drains" juist droog stonden.. .) faa J^

In de hieronder volgende soortsgewi'jze behandeling zijn - evenals in de

vorige verslagen - ook nu veer hier en daar opmerkingen genaakt over de

betrouwbaarheid van de cijfers en de beperkingen van het onderzoek.

Scholekster .Wist zich in 1975 goed te handhaven:

1975 1974 1975 1964 (v.d.Elst & Mulder).

gebied I 20-21 19 19-21 18 terr.

gebied II" 6 7 8 7 "

gebied III 10 10 10-11 4
" * (I9&4 in bedrijf)

36-37 36 37-40 29

Evenals in de voorafgaande jaren werd ook in het broedseizoen 1975 door

de heer en mevrouw K.Vlaanderen en ondergetekende veel werk besteed aan

verdere broedvogelinventarisaties. Slechts voor de grote meeuwensoorten

werd de telling ook gehouden buiten de infiltratiegebieden, voor alle

andere soorten - voor zover al in de telling betrokken - vormden uit-

sluitend deze infiltratiegebieden het werkterrein.

Vooral het oudste (eerste) infiltratiegebied werd op verschillende broed-

vogelsoorten grondig uitgekamd. Omdat dit terrein ook in april en mei her-

haalde malen kon worden bezocht, werden nu - door ons voor het eerst - ook

nauwkeurige cijfers over steltlopers-broedvogels verzameld.
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Voor het totaal van dë gebieden I en II zijn nu de gegevens van zes waar-

nei dngs j a-ren bekend;

I962s 33 terr., 19635 19 ( 0
,

1964s 25, 1973 s 27-29, 1974? 26 en 1975;

26-27 terr. (1962 t/ii 1964 v.d.Elst & Mulder).

I963 kon beïnvloed zijn door de strenge winter van 1962 op 1963.

De soort toonde een sterke voorkeur voor de net dode takken of ha-ksel

bedekte plaatsen. Het is (nog) niet bekend, of dit sterk ontsierende

biotoop ook bijdroeg tot een beter voortpla-ntings resultaat
-

Vierlegsels blijven sterk in de minderheids drie van 28 totaal in 1975*

Kievit. Werd voor hot eerst door.ons geïnventariseerd, tezamen net de

andere vroeg broedende weidevogelsoorten (Tureluur,Grutto,Watersnip).In

gebied I vond deze inventarisatie plaats in de naanden april en nei, voor-

namelijk aan de hand var nestvondsten en was erg grondig. De kans, dat

sommige nesten over het hoofd werden gezien, was klein en werd zeker ge-

compenseerd door de evennin geheel te vermijden kans om vervolglegsels

opnieuw nee te tellen.

In de gebieden II en III vond de telling plaats aan de hand van nestvondsten

en alarmerende vogels in de tweede helft van nei en eerste helft juni. Dit

is de periode, we,arin reeds kleine groepjes rondzwervende Kieviten gaan

optreden. Dit zullen onder neer vogels zijn, die na het verlies van een of

neer broedsels do verdere voortplantingsactiviteiten opgegeven hebben.

De aantallen in II en III kunnen dus enigszins aan de lage kant zijn, naar

zijn bijv. ten behoeve van de Avifauna van West-Nederland zeer bruikbare

ninia,,»
gebied I 51 terr. (47 terr).

gebied II
,

8 terr. (11 terr.)

gebied III 21 terr. ( 6 terr.)

80 terr. (64 terr.)

Tussenohaakjes geplaatst zijn de laatst bekende gegevens van v.d.Elst &

Mulder over 1964. In dat jaar was gebied III net in bedrijf en dug zeker

nog niet tot rust gekomen. Do overeenkonst tussen 1964 en 1975 voor 1 en II

is opvallend.

Interessant is het terugvinden (op 4 nei 1975) van een vers-dood c? Kievit

geringd net Leiden 1.016,315, in gebied I. De vogel was op 25 nei 1963 als

jong in ons gebied geringd 'en was dus bijna 12 jaar oud geworden.
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Kleine Plevier. Voor deze soorten plachten wij ons onderzoek tot hot ge-

hele AWD-gebied uit te strekken. Ook in het seizoen 1975 hebben wij verschil-

lende pogingen daartoe gedaan, naar door grote verstoringen - intensieve

grondwerken in het broedseizoen! - in een- der belangrijkste broedarea's

is het niet gelukt on cijfermateriaal te verzixëLen, dat ook naar enigszins

net dat van voorafgaande ja„renite vergelijkeni Ik beperk nij hier derhalve

tot een vergelijking van de aantallen (nesten) binnen de infiltratiegebiedens

1971 11(5), 1972 9 (2), 1973 7 (2), 1974 8 (4), on 1975 6 (4).

Tu-son haakjes vemeld de aantallen, die op de door ons aang legde kunst-

matige grintstukjes nesten hadden. Een dezer "kunst-territoria" wa,s al enige

jaren niet neer in gebruik. In 1975 plotseling weer wel, net als waarschijn-

lijk enige oorzaak het weer onder water staan van de aanliggende "clrain'%
...

Het relatieve belang van onze speciale stukjes lijkt toe te nenen. Dit kont

voornamelijk door het slechter worden van alle overige stukjes, ten dele

door verouderen en dus begroeid raken, ten dele ook door menselijk ingrijpen,

als storten van grond, omploegen of eggen, inzaaien, bedekken net haksel, etc.

Wulp. In 1975 werd gebied I grondig geïnventariseerd, Resultaa.t; 15 territo-

ria, In 1958 - vlak na het in gebruik nemen dus - vonden v.d.Elst & Mulder

or 17, gecorrigeerd naar mijn huidige grensafbakening 15 terr. In de tussen-

liggende jaren heeft hot aantal geschokneld tussen 8 en 15 terr. (voor zover

bekend). Er is dus geen duidelijke aantalsverandering opgetreden.

Voor de gebieden II en III laat het historisch cijfermateriaal dat ik tor

beschikking heb, geen verantwoorde vergelijking toe. In 1975 werd daar in de

2e helft mei en de le helft juni geïnventariseerd aan de hand van Balts, maar

vooral aan de hand van alarmerende vogels. Er werden 7 terr. in gebied II en

6 K 7 terr. in gebied III vastgesteld.

In gebied III - toch al geen rijk wulpengebied - vormt het grootscheeps aan-

leggen van gazen omheiningen een bedreiging voor deze soort en wel

- omdat er veel aan gewerkt wordt (in 1975 heel voel midden in het brood-

seizoen), voor welke vo-rm van "recreatiedruk" de soort gevoelig is,

- omdat jonge Wulpen, die binnen de omheining geboren worden, deze niet

kunnen verlaten net uiteraard slechte gevolgen. (Gebleken is, dat bij

de gebruikte maaswijdte bijv. jonge Scholeksters (alle?) 'en jonge Kuifeenden

(alle?), mits direkt na de geboorte, dè omheining met enig -.vorstelen wel

kunnen pa.sseren, naar deze soorten zijn duidelijk kleiner dan de wulp»)
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Tureluur. De opnerkingen, bij de Kievit geplaatst aangaande de nauwkeu-

righeid van de inventarisaties, gelden ook voor. deze soort. Door hun.geringe

bevolkingsdichtheid ".as het terrein v/el wat overzichtelijker en konden bijv.

ook baltsvluchtén als steunpunten voor de telling wordenggebruikt,

gebied I 6 terr. (8 terr.)

gebied II 1 terr. (4 terr.)

gebied III 5 terr. (5terr. )

12 terr. (15 terr.)

Tussen haakjes weer de gegevens van v.d.Elst & Mulder voor 1964. De konènde

jaren zullen noeteh leren, of er werkelijk van een afname sprake is, In

gebied I bijv. schonnolde hun aantal in de jaren vóór 1964 ook vrij sterk,

v.d.Elst en Mulder:1958s 3 terr., 1959 : 6 terr., I96O; 4 terr., I96I; Q
terr.

Grutto.

Zie opnerkingen bij Kievit. Gevonden werden de volgende nnntalleii;

gebied I 7 terr. (10 terr.)

gebied II 2 terr. ( 1 terr.)

gebied III 3-4 terr. ( 0 terr.)

::

12-13 terr. (11 terr.)

Tussen haakjes de gegevens van v.d.Elst & Mulder over 1964. be soort lijkt

zich in totnel redelijk gehandhaafd te hebben, naar er is een verschuiving

van de oudere naar de jongere gebieden.

ïïatersnip. Als bekend een noeilijk te tellen soort. Do nesten kunnen eigen-

lijk alleen bij toeval gevonden worden en pogingen on zc stelselnatig op te

zooken uoeten in verband net de daaraan verbonden risico's krachtig ontraden

porden. Zowel in de eieren- als in de jongenperiode wordt door de oude vogel

niet of slechts vaag gealrneerd. De baltsvlucht bestrijkt, net als bij de

Houtsnip of Grutto, grote oppervlakten, zodat een territorium hiermede, niet

duidelijk gemarkeerd is, vooral niet, wanneer het in een grensstrook van het

onderzochte terrein ligt. Onze totale schatting, rekening houdend net deze

moeilijke factoren, ligt voor 1975 op 4-6 terr, t.w. 3-4 terr. in gebied

I, 1-2 terr. in gebied II een geen in gebied III. De soort is hier eerst

enkele jaren broodvogel en neent waarschijnlijk heel langzaan in aantal

toe.

Kleine L'Irntelneew. Zoals al vele jaren het geval is, waren er ook in 1975

op v rschillende plaatsen adulte paren. Slechts één paar kwnn echter tot

broeden, De nestplaats was bekend en later werden vliegvlugge jongen gezien.
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Opmerkelijk is, dat de soorfe zich na de eerste vestiging (in 1972) niet

heeft uitgebreid. De toch al flinke kolonie van Meyendel groeit daaron*-

tegen nog steeds door.

Zilvermeeuw. Bij deze soort was - evenals voorafgaande jaren - weer een

nauwkeurige telling over het gehele duingebied mogelijk. Kleine problemen

ontstonden slechts bij de inventarisatie op twee onbereikbare eilanden,

vandaar de narge in het gevonden aantal j 55 - 37 paren.

Dit is op zichzelf voor een dergelijk duinterrein natuurlijk een zeer geringe

bezetting, naar wij verheugen ons erin, dat er na vele jaren van achtervol-

ging nu ook aan deze soort enig recht geschiedt. Er zijn nu geen "beheers-

nadctrogelen "
ven kracht. Gemiddelde legselgrootte 2,7 ei. Uitgekomen 70$

van de gelegde eieren (65-70 eieren). Vliegvlug geworden jongen (naar

ruwe schatting) 50-40 ex.

Bij alle bereikbare nesten werden gevonden braakballen onderzocht. Vrijwel

zonder uitzondering bevatten deze botten van .(jonge) konijnen. Aangezien

- terecht of ten onrechte - het konijn als-schadelijk voor het duingebied

wordt besohouwd en nen veel kooten ter bestrijding naakt, noot nu de

Zilvermeeuw dus als uitgesproken "nuttig" worden aangemerkt.

Stomneeuw. Ook nu weer een zeer nauwkeurige telling aan de hand van

nestvondsten en wel over het gehele A.ÏÏ.D.gebied. De uitbreiding zette

zich ook nu weer voortj

1962; 10 paar. 1970 s 45 - 47 paar

1971'• ca.60 paar 1973s 110 paar

1974s 140 paar 1975 s 189 paar

Het was verheugend, dat ditmaal werkzaamheden in één der kolonies aange-

past konden worden aan de behoeften van de vogels. Een herhaling van 1974,

toen midden in de periode van het opgroeien der jongen in diezelfde kolonie

gemaaid -werd, kon zo worden voorkomen. Onze vrees, dat het gebeurde van

toen, behalve het veroorzaken van grote verliezen onder de jongen, ook de

oude vogels uit dit deel van het terrein zou doen verdwijnen, is in 1975

geen werkelijkheid geworden.

In verschillende kolonies kon worden vastgesteld, dat het Rozenkovertje

(Phyllopertha horticola.L,), dat dit jaar erg talrijk was, een belang-

rijke voedselbron voor oude en jonge meeuwen was.

Houtduif. Vooral in gebied I (12 - 15 paar ,
in 1974 gevonden 11 - 12

paar, dus misschien een kleine toename). In de beide andere gebieden
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niet voldoende nauwkeurig geïnventariseerd, naar'wel als broedvogel

aanwezig. 1 -L • �

Ransuil. Een terrein in gebied I. •

*

Veldleeuwerik. Anders dan in 1974' werd in gebied I de broedvogeltelling

nu ock in de voor deze soort optinale periode van het seizoen gehouden,

naar het resultaat bevestigde de al eerder gesignaleerde sterke teruggang

van de aantallen j

1964s 28 terr. 1965? 28 terr. 1968: 54 terr,

1972; 23 terr. 1974? 12 terr. 1975' 11 terr.

Ook de stand der gebieden II en III, die overigens in 1975 alleen in een

voor deze soort wat- te late periode werden gecontroleerd, leek verder terug-
'

%

gelopen te zijn.

gebied II gebied III

1964 18 terr.

1965 19 - 20 terr.

1969 29 terr.

1972 17 terr. , 38 terr...

1974 14 terr. 34 terr.

1975 15 terr. 24 terr. .000.."

Stellig is het ruiger worden van de terreinen een der oorzaken van de

achteruitgang, na,ar er noeten wel andere oorzaken nede in het geding zijn,

als 'i.ij zien, hoe een andere soort, die afhankelijk is van de lage begroei-

ing, do Kievit, zich tot dusver goed weet te handhaven, In somige bastions

van de Kievit
,

kwan de Veldleeuwerik vroeger wel, naar nu niet of vrijwel

niet neer voor.

Koolneos. Totaal 4 terr., waarvan een bewezen broeógevalin een natuurlijke

holte in gebied III.

Pinpolnoes« Een broedgeval (in nestkast in gebied I).

Winterkoning. Een zich zeer opvallend uitbreidende soorts

gebied I gobiecl II gebied III totaal

1972 1 12terr.

1974 8 1 1 10 terr.

1975 21 2 3 26 terr.

Op vele plaatsen in ons land - en daarbuiten - brèidt de soort zich

oveneens uit. In de infiltratiegebieden van de AW duinen zal dit door

toenane van geschikte vegetatie extra snel in zijn werk gaan. In ieder

geval is nu zeker geen sprake neer van herstel na strenge winter ( de

laatste was luiers 1962/1963!).
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Grote Lijster. Het (grote) territorium van een paar lag grotendéels.ir

gebied I." - ■

Zanglijster. Zeker een territoriun in gebied I, in de andere gebieden niet

opgemerkt.

Ta-puit. In 1975 veer drie breedgevallen (twee in gebied II en een in ge-

bied III). Ook in 1972 drie broedgeval1en totaal. In 1974 geen brood-

geval vastgesteld.

Roodborsttapuit. Nu naar één terr., in 1974 twee, in 1972 5-4»

Paap .je. De achteruitgang zette zich nog steeds voort; 1975 2-3 terr.

1974 4 terr., in 1972 13 terr. Er is geen enkele aanleiding on een on-

derwaardering van de aantallen te veronderstellen: alamorende vogels net

nesten vallen in nei en juni snel op. v.

Nachtegaal. In 1975 6 terr. ( 4 in gebied I, 2 in gebied III), vergeleken

net 5 terr. in 1974 en 2 terr. in 1972.

Roodborst. Heeft in het Noorden van gebied I vaste grond "onder de voeten"

gevonden; in 1975 varen er vijf verschillende zangplaatsen waarvan er vel-

licht nog een betrekking had op een doortrekker.

Kleine Karekiet. 0ok nu veer uitsluitend in gebied I en vel in 6 terr.

(1974 4 ter, 1973 7 terr.-I972 ca. 5 terr.).

Bosrietzrager. Voor deze soort is gebied I nog steeds het voornaamste

belwerk, nu al 17 terr. In gebied II vonden wij 13 terr. en in gebied III geen.

Totaal dus 20 terr., vergeleken net 15 terr. in. 1974, 9 terr. in 1973. Sr is

dus duidelijke groei. Ook buiten de infiltratiegebieden wordt de soort steeds

neer géhoord, naar -./ij hebben daarvan geen cijfers verzameld.

Riotzrnger. Werd op twee plaatsen zingend aangetroffen, beide in gebied I,

naar één plaats was zeker geen territoriun (waarschijnlijk zang op door-

trek)
,

terwijl over de.tweede plaats in dit opzicht evermin zekerheid be-

staat. Wij noeten hopen,, dat de soort niet heienaal uit het gebied gaat

verdwijnen.

Zwartkop. Weer één territoriun in de loofbosjes in N.van gebied I.

Grasmus. Y/ij vonden van deze soort verdacht lage cijfers. Wij hopen dat het

net deze soort niet werkelijk zé slecht is gesteld, hoewel '-dj ons grotere

zorgen naken dan over de Fitis, waarvan wij dit jaar ook erge lage cijfers

vonden (geringe zang-frequentie door de ninder geschikte weersomstandig-

heden in de optimale perioda van het seizoen). Totaal van de Grasmus 15

terr, (i?) geconsta.teerd in plaats van 26 in 1974 on 35 in 1972.
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Braans-luiper. Nu steeds zang op drie vaste plaatsen tot ver in hot sei-

zoen, t.w. twee in gebied I en een in gebied III. Conclusies 3 terr.

i.p.v. 1 2 terr. in 1974»

Fitis. Nomaal een genakkelijk te inventariseren soort, naar de veers-

onstnndigheden waren in 1975 blijkbaar niet bijzonder gunstig. De aantallen

die wij net een ninstens even grote inspanning als in 1974 vonden, waren

zó lang, dat wij deze niet voetsstoots als de werkelijke stand kunnen aan-

vaarden. De konende garen zullen wel uitsluitsel brengen. In 1975 totaal

126 terr. vastgesteld, dus weer terug op niveau 1972 (!?)•

Tjiftjaf. Nu weer 'én territoriun in gebied I. Zingende exenplaren in naart

op .andere plaatsen niet naegeteld. Later daar ook niet neer gehoord»

Heg geus .
In gebied I zette zich de toenaue op overtuigende wijze voort.

De tot dusver bekend geworden ontwikkeling is nu als volgts

1958 1 terr. (v.d.Elst & Mulder)

1959 4 terr. (v.d.Elst & Mulder)

1964 10-15 terr. (eigen, ruwe schatting)

1972 44 terr.

1974 49 terr.

1975 60 terr. (kont overeen net 32 terr. /kn2

1 ndoppervlakte)

Hoewel in gebied II alleen in de voor de soort sub-optinale periode tweede

helft nei/eerste helft juni werd geïnventariseerd, geeft het gevonden aan-

tal ge ai enkele aanleiding on net een onderwaardering rekening te houden:

1972 13 terr.

1974 12 terr.

1975 21 terr. (kont overeen ner 28 terr./kn2
landoppervl.

De bevolkingsdichtheid in het nog steeds wat kalere gebied II begon nu die

van gebied I al te benaderen.

Ook in gebied III word even intensief en in dezelfde sub-optinale periode,

geïnventariseerd, naar het resultaat was zó la.ag (17 terr. in plaats van

31 in 1974), dat de resultaten van verdere seizoenen afgewacht'noeten wor-

den on. te kunnen beoordelen, of hier werkelijk van een teruggang .sprake is.

Duidelijk aanwijsbare oorzaken zijn er hiervoor n.i. niet, naar het grote

verschil in result.aat bij dezelfde tel-efficiency tussen de gebieden II en

III is ovemiin verklaarbaar.

Graspieper. Breidde zich in de infiltratiegebieden duidelijk uit. In

1975 11 terr. (3 in gebied I, 3 ingekied II en 5 in gebied III). Bleef

niet neer beperkt tot de uiterste rand langs het Westerkanaal. Bijv.ook
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een torritoriua lanes het Barnaartkanaal. In 1969 eerste vestiging net twee

terr. (jaarverslag H. Vader" o.s.), in 1972 nog twee terr,naar in 1974 5 terr.

In dit jaar werd de soort ook voor het eerst (in de infiltratiegehioden)

vastgesteld als pleegouder voor een jonge Koekoek,

Kneu. Uiterst moeilijke soort voor de kwantitatieve bepaling. Bedrijzen voor

broeden in de gebieden 1 en III, naar geen bruikbare aantallen verkregen.

Vink. Ken terr. in coniferenbos in N.O.van gebied I.

Rietgors . Ondanks de frequente bezoeken aan gebied I in de manden mart

t/n juni bleef het gevonden aantal echter bij <"at in 19745"

1972; 29 terr., 1973: 25 terr.
,

1974'• 48 terr., 1975 ? 42 terr,

(= 88% van 1974).

In dit gebied zouden de zeer hoge waterstanden in de "draxiis" een oorzaak

geweest kunnen zijn. Het voorkeursbiotoop van de Rietgors,, zoals dat in

197,4 gebleken was., werd relatief sterk door overstromingen" aangetast.

In II en III gold deze factor niet,,naar toch werden ook hier soortgelijke

aant.alsvorhoudingen tot de vorige jaren vastgesteld ;
~

•

gebied II" gebied III

1972 5 - 3 terr.

1973 13 9 terr.

1974 19 17 terr.

1975 18
...

15 terr.

(= 95$ van 1974) (= 88% van 1974).

Ansterdan, naart 1976

J.Walters

Veèpucclstrant 82 III

Aristerdr.n Bos & Lonner

tel. 020-169463
~

N.B. Hot niet noenen van een soort

houdt niet in, dot deze in de

onderzochte (gebieden niet als

broedvo/;el voorkont.

Lijst eerste waarnemingsdata van zomervogels in ZUID-KENNEMERLAND

Soort
datun aan- plaats on goneontc 2o m- plaats 'en gen.

le tal •
'• van lr waarnerdng datun van'2e wanrnaaing

Tjiftjaf 3-3 1 AW duinen 6-5 2 Fietspad Kenn.D,

Fitis 11-3 veel AW ..duinen 16-5 5 Middenduinen

Zw,Roodstaart 3-5 2 Incl.terr. IJnuiden 15-5 1 AW duinen

Boerenzwaluw 14-4 3 Spanrnw.bos
"

15-4 1 Santpoort

G-ele Kwikstaart 17-3 1 AW duinen 10-4 2 Spaarnwouderbcs
G-ekr»Roods taart 17-4 enige AW duinen 18-4 1 Duin en ICruidberg

Rietzanger 13-4 1 Prov.weg Sp.dnn 28-4 1 Nat . res .
NH Landschap
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Medewerkers r.rji dit onderzoek wr,rens

F.Bloen fna.Hessels P.C.van Spanje

E.Dijkstra E. v.Huyssteeden H.'Vader

faa.Heidv/eiller A.E.Leutscher H.Wijkhuizen

srjierïgësteld door

H. Vader

Soort clatun aan- plaats en geneente datunaan- plaats en ganeente
le tal van le tfaarnening 2e tal var 2e wa .mening

Visdiefjo 15-4 2 Zuidpier Ijnuiden 24-4 1 Woordzeekanaal

Tapuit 29-2 5 Kcnn.duinen 6-5 enige Konn.duinen

Zv/artkopjo 5-4 1 Aïï duinen 11-4 1 paar Kenn.duinen

Tuinfluiter 50-4' 2 AW duinen 1-5 1 Leyweg Vog.zan#

Grasnus 26-4 1 Haar1en N 2-5 1 AW duinen

1 Kenn.duinen

Braansluiper 50-4 1 AW duinen 2-5 1 P.Muiier sportp.
2 Kenn.duinen

Huiszwaluw 16-4 1 Kenn.duinen 28-4 5 Haarl.liêde

5 Héksloot

Nachtegaal 14-4 1 Kenn.duinen 16-4 2 AW duinen

Zy/arte Stern 1-5 1 Spaarnw.bos 17-5 5 Spaarnwoude n.N.0.

Tortelduif 24-4 2 Kenn.duinen 26-4 2 Kenn.duinen

Bonte Vliegenvanger 7-5 1 Kenn.duinen

Grauwe " 17-4 1 Kenn. duinen 15-5 1 Vog.zergsebos

Gierzwaluw; 1-5 4 Spaarnw.'bos 2-5 ±10 AW duinen n, N.0,

Koekoek 12,4 1 Duin en Kruidb. 17-4 2 AW duinen

Grote Karekiet 14-6 1 P. AW duinen 16-5 1 P» AW duinen

Kleine 11 14-5 4 Héksloot 17-5 2 noerasje Sloterd.

Spotvogel 6-5 1 Zi/anenburg 8-5 1 Buitenhuizen

Fluiter 27-4 2 Duin en Kruidb.

Oeverzwaluw 2-5 2 Kenn.duinen 15-5 1 Kenn.duinen

Zonertaling 6-5 2 Kenn. duinen 20-3 4 Héksloot

Lepelaar 12-5 1 Héksloot 14-5 1 Héksloot

Boonpieper 29-5 1* Kenn.duinen 16-4 enige AW duinen

Paapje 7-5 1 AW duinen 20-3 2 Kenn.duinen

Spr. rietzanger 17-4 1 AW duinen 18-4 1 Kenn.duinen

Boonvalk 24-4 1 Kenn.duinen 50-4 1 AW duinen

Grutto 22-2 1 Velserbroekp. 24-2 4 Héksloot

Kenphaam 7-1 2 Ver.binnen pold. 22-1 3 Ver.binnonpolder

Tureluur 7-1 2 Ver.b nnenpclder 10-1 1 Velserbmekpolder
Kleine Plevier 20-3 1 Héksloot 26-3 1 AW duinen

Zwartkopneeuw 22-3 5 Kenn.duinen

Ooievaar 28-4 2 Bennebroek

Draaihals 6-5 1 Duin'en Kruitberg
Rouwkwiks taart 50-5 1 snelweg Valsen -A''dan


