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Waterwild- en roofvogeltellingen,januari1985

Teldata en- gebieden.

Voor waterwild was het voorkeursweekend 12/13 januari. Eventueel kon een week

eerder of later geteld worden. Bij roofvogels moest het liefst tussen 5 en 13

januari geteld worden, maar het kon de hele maand. ledereen heeft uiteraard

de tellingen gecombineerd en de meesten hebben geteld in het weekend van

12/13 januari.

Practisch het hele gebied van de VWS is geteld. Ook de Haarlemmermeer is in de

cijfers opgenomen. Niet geteld zijn de Ringvaart tussen Lijnden en Leimuiden en

de echt stedelijke gebieden ofschoon in Haarlem wel grotendeels het (dichte)

water is gecontroleerd.

Het weer.

In de laatste week van december lagen de temperaturen overdag nog boven 0 en

was er 's nachts nauwelijks vorst. Na Nieuwjaar slaat het echter om. In een

Met het winterseizoen weer voor de deur is het een goed moment om even terug

te kijken naar de afgelopen winter. Ongeveer halverwege januari hebben we weer

meegedaan aan de landelijke tellingen van waterwild en roofvogels. In onder-

staand verslag worden de resultaten daarvan weergegeven en vergeleken met

voorgaande jaren.



142

dag of drie zakt bij ons de temperatuur zo'n 13 graden. In het binnenland wordt

in de nacht van 3 op 4 januari al -20° C gemeten. Ook valt er een flink pak

sneeuw waardoor het landschap wekenlang een wit aanzicht zal houden.

In de kop van Noord-Holland ligt ongeveer 30 cm. In het zuiden was aanvanke-

lijk veel minder gevallen.

Op zondag 6 januari wordt er een schepje bovenop gedaan; in sneeuwstormen

wordt windkracht 10 bereikt. Het blijft 's nachts streng vriezen bij winden uit

meest oostelijke richtingen. Er valt nog regelmatig een buitje sneeuw.

Het eigenlijke telweekend (12/13 jan.) geeft even een kleine temperatuurstijging

te zien, maar de daarop volgende week is weer echt koud met ook de laagste

temperatuur overdag.

Na het volgende weekend is het radicaal afgelopen met de eerste vorstperiode.

Maandag 21 januari valt 11 mm regen en komt ook het minimum boven 0° C.

In de weertabel zijn nog wat meer details opgenomen.

Tabel waterwild.

Soort jan '83 jan '84 jan '85

IJsduiker _ _ 1

Parelduiker - - 1

Roodkeelduiker - 2 1

Fuut - 306 112

Roodhalsfuut 3 - 3

Kuifduiker 1 - 2

Geoorde Fuut - - 3

Dodaars 120 120 200

Wilde Eend 5130 4480 5720

Wintertaling 329 840 650

Krakeend 136 150 305

Smient 819 1040 1347

Pijlstaart 12 5 10

Slobeend 217 39 53

Zwemeend, spec.
- - 5

Krooneend - 1 5

Toppereend - - 2

Kuifeend 1377 2107 1942

Tafeleend 377 295 1053

Kuif/Tafeleend 1 - 1

Brilduiker 30 30 67

Duikeend, spec.
- - 16

IJseend - - 2

Grote Zeeëend - 3 -

Zwarte Zeeëend 1 - -

Eidereend 40 107 88

Harlekijieend 1 - -

Mandarijneend - - 1

Grote Zaagbek 52 87 105

Middelste Zaagbek 23 4 36

Nonnetje 26 39 71

Bergeend 53 37 32

Nijlgans 43 42 21

Grauwe Gans - 10* 4

Rietgans 101 - 88*
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Toelichting op de tabel waterwild.

Het zal niemand verbazen dat januari 'B5 hoog scoorde. Zowel het aantal soorten

als het totaal aantal exemplaren lag fors boven de voorgaande jaren: 37 soorten

met bijia 23000 ex. Los van eventuele verschillen in waarnemingsintensiteit

heeft het "fraaie" weer daar alles mee te maken. T.o.v. voorgaande jaren ( 83/

84) worden 4 soorten nu niet waargenomen nl. de beide Zeeëenden, de Kleine

Rietgans en de Harlekijneend. Er worden echter 8 soorten wel waargenomen.

Het meest kenmerkende voorbeeld daarvan is de IJsduiker. Tegenover de Harle-

kijneend van 1983 hebben we nu de minstens even ludieke Mandarijneend.

Veel soorten komen ook in grotere aantallen voor. De grootste toename in aan-

tallen is te vinden bij de Meerkoet, van ruim 6000 naar bijna 10.000. De vraag

is of na deze strenge winter een daling zichtbaar zal zijl. Ook de Wilde Eend

neemt een groot deel voor zijn rekening.

Wat echter opvallender is, is de toename van de Tafeleend (bijia 300 naar ruim

1000), terwijl de Kuifeend minder waargenomen is dan in 1984.

Ook vindt bijia een verdubbeling plaats van de Dodaars en de Krakeend.

Het is echter al te gemakkelijk om snelle conclusies te trekken. Wat bijv. erg

veel uitmaakt is of er toevallig veel overtrekkende ganzen worden geteld -

dit jaar 130- of dat er veel voor de kust wordt waargenomen. Daar dobberen

vaak meer ex. dan er nu gezien zijl.

Een ding is duidelijk. Doordat er zoveel water bevroren was, waren er veel

grotere concentraties die vaak beter te tellen waren. Dit geldt ook voor de

schuwere soorten die nu voor de dag kwamen. De Waterral werd 11 keer gezien

tegenover 2 in de voorgaande jaren.

Het is daarom wel leuk om aan te geven hoe de spreiding over de regio was in

relatie tot het open/bevroren water.

In de A.W.duinen waren veel kanalen open en delen van grotere plassen. Daar

werden ruim 6000 vogels gezien, voor de helft Meerkoeten maar ook bijia alle

* exclusief niet gedetermineerde soorten ("spec")

x overvliegend

- niet waargenomen.

Soort ian '83 ian '84 ian '85

Kleine Rietgans - 8X
-

Rotgans - - 5X

Gans spec.
- 3X

130*

Knobbelzwaan 129 104 295

Wilde Zwaan 9 8 95

Waterral - 2 11

Waterhoen 364 837 472

Meerkoet 5277 6125 9732

Zeekoet - - 2

Totaal aantal ex. 14671 16831 22689

Totaal soorten * 26 27 37
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Wintertalingen, Krakeenden
, Nonnetjes en Wilde Zwanen, ruim de helft van de

Dodaarsjes en 3 van de 5 Krooneenden.

Bij de pier zijl maar net 200 vogels ge-

teld, waarvan bijna de helft Fuut en

ook een Krooneend.

Het was drukker in het Noordzeekanaal

met de sluizen en haven erbij gerekfiöd.

Ook het Zijkanaal-C was open. Hier za-

ten bijelkaar 4500 vogels. Hier bleken

bijv. veel van de Tafeleenden te zitten.

( ±700) en de meeste van de typische

winter/zeevogels zoals de duikers en

fuutachtigen.

Grote aantallen werden verder nog ge-

zien in de Ringvaart en het Haarlemmer-

meerse bos (daar kwamen de 5 Rotganzen

overvliegen!).

Ben toelichting tenslotte op de Smient

Hiervan zijl er 1300 geteld in het re-

creatiegebied Spaarnwoude ofschoon niet

waargenomen op de data dat de eigenlijke

tellers hun gebied ingingen, maar door anderen of op andere data nl. ± 13-1

in de Heksloot 1500-1800 en op 19-1 bij de Hofgeest 1300 ex.

Toelichting tabel Roofvogels.

Hiervan alleen de cijfers van 1985 crrdat van voorgaande jaren verslagen/cijfers

bekend zijl.

Het gehele gebied herbergt bijna 100 vogels van 9 verschillende soorten.

Het noordelijke deel van de Haarlemmermeer is niet geteld, behalve wat vanaf de

Ringvaart gezien kon worden. Dat betekent ±3OO km2. Ben goede kans dus om er

een te zien.

Kijken we naar deelgebieden dan wordt de ontmoetingskans veel groter.

Tabel roofvogels 1985.

KROON EEND

Totaal 6 2/ juv.

Buizerd 13

Ruigpootbuizerd 3,a4
Sperwer 37 a 42 5 10

Havik 2

Bruine Kiekendief 1 1

Blauwe Kiekendief 13 5 8

Slechtvalk 1

Smelleken 2 1

Torenvalk

ïbtaal

20 1

93 a 98
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A.W.duinen ± 30 ex.: ± 1 op 1 km 2

Kennemerduinen 9 ex.: ± 1 op li km2

Duin en Kruidberg + Midden Heerenduin 19 ex.: +lop i km

De duinen nemen dus ongeveer 60% van de waarnemingen voor hun rekening

Het talrijkst vertegenwoordigd was de Sperwer. De A.W.duinen waren goed voor

20 a 25 ex. en de rest van het duingebied nog ruim 10 ex.

De Torenvalk werd overal wel gezien en kwam daarmee op een goede 2e plaats.

Bijzonder zijn natuurlijk de Slechtvalk (Midden-

Heerenduin - Duin en Kruidberg), de Havik

( A.W.duinen en Koningshof) en het Smelleken

(Midden H'duin - D&K en Haarlenmermeer).

Buiten de waarnemingen via de formulieren

zien we in de Fitis (1/85) nog Smellekens

in de A.W.duinen en bij de pier.

Als 10e roofvogelsoort in januari meldt £

Ruud Luntz nog een Rode WOuw naar Noord

op 28-01-85.

Tenslotte blijkt uit de tabel dat het waar-
'■

nemen van het geslacht maar gedeeltelijk kan i

gebeuren.

Waarnemers en oproep.

Uit het grote aantal deelnemers blijkt dat de tellingen erg populair zijl. De

hieronder vermelde tellingen worden hartelijk bedankt voor hun medewerking.

Hopelijk is niemand vergeten. Ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken

iedereen weer op te roepen mee te doen. Ook nieuwe tellers zijl van harte wel-

kom. De exacte teldata zijl nog niet bekend, maar reserveer alvast een week-

end midden in januari 'B6!

R.v.Beusekom

T. en F.Bloem

H.Boddeke

H.Bol

T.v.d.Bocmen

F.Cottaar

E.Dijkstra

P.dhont

H.Groot

R.de Haas

T en H.Heidweiller

M.Herkemij

E.v.Huijssteeden

P.de Jong

J.Kluiters

P.Kbk

M.Kolle

R.Luntz

A.Nusse

G.Olijerhoek

M.Ruigrok

H.Schouten

J.Stuart

H.Vader

T.Visser

W.v.VLaardingen

P.v.VLiet

R.de Vries

J.Weyers

samengesteld door: Piet van Vliet
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