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Jaarveslag 1969

Vogelwaarnemingen, broedvogelstand

en de resultaten van het vogelringstation
„’t Paradijsveld”
in de Amsterdamse Waterleidingduinen

De verslagen van deze onderzoekjes werden woordelijk overgenomen on zijn

geheel voor verantwoording van de onderzoekers.

De veldwaarnemingen werden samengesteld door P.C.van Spanje en aange-

vuld door H.Vader,

De Kleine Plevier werd weer onderzocht door de heer J.Walters en dhr.

en 'mevr, Vlaanderen,

De tellingen van de Veldleeuwerik en enige vergelijkingen tussen broed-

vogels van de A.W. duinen en andere terreinen werden door de heer

J.Walters verzorgd.

Het roofvogel en uilen onderzoek werd dit jaar verricht door de heren

F.J.Koning ,T.M. van Spanje en H.Vader.

Het nestkastonderzoek werd gedaan door T.M, van Spanje met assistentie

van J,Goudswaard.

De eendentelling (broodvogels) word gedaan door P,G. van Spanje en

H,Vader.

De inventarisatie van enige broedvogels werd gedaan door T.M. van Spanje

en H.Vader, aangovuld met enige gegevens van P.C. van Spanje,

De waarneming van de Coldrush werd gedaan door H. Vader.

Het vogelringstation werd gerund door F.J.KOning, P.C. van Spanje en

H.Vader met assistentie van T.M. van Spanje, Mevr.L,van Spanje-Blom

en Mej, Allebes.

Verder kregen we van verschillende jachtopzichters en mensen van de

duinbewaking enige belangrijke inlichtingen.

Voor de financiële steun die wij kregen van de Geraeentewaterleidingen

Amsterdam voor matriaal vernieuwing van ons ringstation en voor het

maken van nestkasten zijn we zeer dankbaar.

Het typ G en stencil werk werd wederom verzorgd door de Gemeontewater-

leidingch van Amsterdam,

Bij de samenstelling van dit verslag werd gebruik gemaakt van de gegevens

van de heren M.O.Boerman, F.J.Koning, P.C. en T.M. van Spanje, H. Vader,

J. Walters en dhr on mevr. Vlaanderen.

Evenals verleden jaar zijn in dit verslag de resultaten opgenomen van

enige onderzoekjes die door 1 of 2
personen apart gedaan zijn.
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Dan rest mij nog in naam van alle medewerkers, de direktie van de

Gemeentewatcrleidingen Amsterdam te danken voor de prettige samen-

werking en alle verleende faciliteiten.

Helaas is de verleden jaar uitgesproken hoop dat de direktie van de

G.W. Amsterdam zou inzien dat de A.IV.duinen tot één der belangrijkste

broedgebieden van Nederland en voor enige soorten zelfs van West

Europa behoort, niet in vervulling gegaan.

Doordat geen of onvoldoende overleg gepleegd 'werd voordat bepaalde

werkzaamheden in het duin' verricht werden, is het mooiste terrein met

een geheel apart biotoop, die enig was in de A.W.duinen totaal ver-

woest. Bovendien werden nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd die

minder de desastreuss gevolgen hadden, doch die alle de vogelstand

schaadden.

Hiertegenover staan enige maatregelen ter bevordering van de vogel-

stand, zoals het maaien van verschillende terrein gedeelten, het be-

schikbaar stellen van schelpen, grint en nestkasten om geschikte broed-

plaatsen te creëren voor enige vogelsoorten.

Wij spreken de hoop uit, dat in de toekomst meer overleg gepleegd wordt,

om te trachten de vogelstand zo rijk en gevarieerd mogelijk te houden of

zelfs uit te breiden en verdere onnodige vernielingen van het duin zo-

veel mogölijk te beperken.

Do lijst met wa rnemingen vcrmeldtdit jaar 188 soorten on ondersoorten,

waaronder weer enige zeldzame of nieuwe soorten voor do A.W.duinen, zo-

als IJseend, -Kraanvogel, Ooievaar, Zwarte- en Rode Wouw, Grauwe Franje-

poot en Kwartelkoning,

De ondorstreupte' vogelsoorten in de lijst veldwaarnemingen zijn in 1969

broedvogel geweest.

De soorten -welke onders'treept zijn met oen onderbroken lijn, zijn dubieuso

broedvogels rn 1969. '
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