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Waarnemingen aan een zandwinningsplas

Ik heb het gebied vanaf 6 april ongeveer 1-2 maal.per week bezocht. Dit

verslag bevat waarnemingen tot 17 augustus.

Het lijkt mij het beste om de vogels per soort af te handelen in de volg-

orde van de Nederlandse Avifauna.

FUUT Op 6 april waren er 12 eks.aanwezig. Later nam het aantal

af tot 6-8 eks», tot het aantal op 29 juli weer opgelopen

was tot 15 eks.. Op 14 augustus wast«r geenieokele Fuut meer

aanwezig, maar op 17 aug.waren er weer 4 eks. present.

Op 22 mei heb ik eqn nes.t gevonden, waarvan het wijfje er

dood naast lag. (doodgeslagen!!!!)

AALSCHOLVER Op 26 juli was er Sén eks. aanwezig.

BL.REIGER De gehele periode steeds 2-3 eks. aanwezig.

GRAUWE GANS Vanaf 19 mei tot 15 juni steeds 1 eks.aanwezig.

Ditis een verslag van waarnemingen in en rond een plas, gelegen in de

Haarlemmermeer, tussen de Spieringweg ende IJweg, ten noorden van de

Kruisweg. Zoals ik al vermeldde bestaat het gebied uit een plas, waar

het zand met buizen uitgezogen is. Dit proces gaat nog steeds door.

De plas is grotendeels gevuld met grondwater en volgens monsters is het

zeer schoon. De gemiddelde diepte is ongeveer 10 meter, maar op sommige

plaatsen is het wel 32 meter diep. Er is zeer weinig begroeiing, en de

oevers zijn dan ook kaal.

Ik heb het terrein niet geiinventariseerd, daar ik al met een ander

inventarisatieprojekt bezig was. Toch ben ik nog in staat geweest om

enige interessante dingen te weten te komen, die van belang zouden kun-

nen zijn voor de Avifauna van West-Nederland.
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NIJLGANS Op 25 juni een eks.aanwezig»

BERGEEND In april en mei steeds aanwezig. Hoogste aantal op 50 april

(10 eks.) Er heeft 1 paar gebroed (2 jongen groot geworden).

ÏÏILDE EEND Steeds met grote aantallen aanwezig. Niet gebroed»

SLOBEEND Steeds enkele eks «.aanwezig» Niet gebroed.

TAFELEEND Op 15 juni een eks«aanwezig.

KUIFEEND Tot 19 mei enkele tientallen eks. aanwezig. Niet gebroed.

BRUINE KIEKENDIEF Bier waarnemingen gedaan, steeds een vrouwelijk eks.

(15 juni, 20 juli, 51 juli, 15 aug.)

TORENVALK Steeds 1 eks«aanwezig. Zal wel ergens in de buurt gebroed

hebben,

PATRIJS Vrij algemeen tond de plas. Minimaal 8-10 paar gebroed»

MEERKOET De gehele periode aanwezig. Enkele broedgevallen.

ZILVERPLEVIER Op 50 april 2 eks» aanwezig.

KLEINE PLEVIER Op 27 april 6 eks. aanwezig. Er heeft minimaal 2 paar

gebroed (nestvondsten).

KIEVIT Enekele paartjes gebroed» Van 20 juli tot 26 juli zeker 60 eks

aanwezig. Op 15 aug, nog maar 25 eks»

STEENLOPER Op 14 augustus 1 eks. aanwezig.

SCHOLEKSTER Altijd wel enige eks.aanwezig. Niet gebroed.

KLUUT Op 27 april ongeveer 10 eks, aanwezig. Op 22 mei 2 nesten ge-

vonden (een nest met eieren en een nest met eieren en jongen)

Totaal heeft er minimaal 4 paar gebroed. Op 28 juni waren er

nog maar 5 eks. aanwezig en op 9 aug. nog maar 1 eks,

KLEINE STRANDL0PER Op 17 aug, was er 1 eks.aanwezig (niet schuw)

KEMPHAAN Vanaf 2§ juni tot 9 aug.steeds 2-5 eks.aanwezig.

ZNARTE RUITER Op 51 juli 1 eks. waargenomen.

GR0ENP00TRUITER Een waarneming op 29 juli.

OEVERLOPER Op 19 mei enige eks.aanwezig. Vanaf 20 juli weer terug met

ongeveer 5 eks. Op 22 juli was het aantal opgelopen tot

minimaal 15 eks,

UITGATJE Op 20 juli aanwezig met 5 eks.. Op 22 juli waren het er

zeker 10. Op 17 aug. zeker nog 4 eks. aanwezig.

~ULP Op 27 april 15 eks. aanwezig. Op 20 juli 1 eks.

ïïATERSNIP Vanaf 26 juli aanwezig met 1-5 eks.
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VISDIEFJE Vanaf 27 april steeds met 2-3 eks. aanwezig. .// <

TORTELDUIF Op 22 en 26 juli zeker 40-50 eks. aanwezig (foeragerend,tifes$n

het onkruid)

TAPUIT 1 waarneimlng op 19 mei.

VELDLEEUWERIK Met verschillende paren aanwezig.*Op 30 april onn nest ge-

vonden. - .

GRASPIEPER Met verscheidene paren aanwezig.

GELE KWIKSTAART Vanaf 27 april waargenomen. Toen zeker 15-20 eks.aanwezig.

UITTE KUIKSTAART Eet hele seizoen zeker met 2-3 paren aanwezig.

KNEU Steeds vrij algemeen. Vanaf 26 juli zeker 45 eks.aanwezig.

Dit aantal is nog verder opgelopen.

PUTTER Op 17 aug. 1 eks. (jeugdkleed) ' .

Ik dacht, dat vooral de broedgevallen van Kluut, Kleine plevier en Bergeend,

wel van belang konden zijn voor de Avifauna van West-Nederland.

Het komende seizoen lijkt mij de kans zeer -gering, dat deze vogels hier

weer zullen broeden, daar de gemeente Haarlemmermeer bezig is van dit

terroin een rekreatieoord te maken. (zwemvijver,roeivijver enz.)
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Eef Kieft
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