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Aantekeningen over enige broedvogels

FUUT:

GEOORDE FUUT:

Evenals verleden jaar een broedgeval in de Renbaan (hier waren 3 ad-

eks. aanwezig). Het broedpaar had aanvankelijk 2 pulli, maar later werd

nog maar 1 pullusgezien. Door het droogvallen van G9 en de Renbaan zag

het er naar uit dat ook dit jong zou sneuvelen, we hebben echter met

enige moeite het jong kunnen vangen en overgeplaatst naar het Barnaart-

kanaal. Het was toen al bijna vliegvlug en de ouders waren niet moer

aanwezig, v/e hopen dat hij het er levend van afgebracht hoeft, om een

ander jaar als broedvogel terug te kunnen keren.

DODAARSL:

Minstens 10 broedpare.n, waarvan 7 paar in de Renbaan hebben gebroed.

Deze 7 paar hebben hier 2 broedsels grootgebracht, helaas zullen van

G
het 2 broedsel wel een aantal pulli omgekomen zijn door het droogval-

len van de Renbaan.

WATERHOEN:

Daar een juiste telling bij deze schuwe ral-achtige vrijwel uitgesloten

is hebben we een vrij ruwe schatting gemaakt, waarna bleek dat er zo'n

90 - 100 broodparen aanwezig waren

WATERSNIP.

Deze nieuwe broedvogel van verleden jaar, (toen 2 - k paar) ging iets

G

vooruit. Er werden nu zelfs 3 nesten van het 1 brood en 1 nest van het

0

2 broed gevonden, De twee eerste nostvondsten werden gedaan door de

0

he r G.Traanberg langs het Hechte Schuster, hier werd ook een 2 broed-

sel gevonden. De andere nestvondst was in hot Zwarteveld, Totaal heb-

ben h a 5 paar Watersnippen dit jaar bij ons gebroed.

KEMPHAAN/HEN

Helaas hebben we ook dit jaar geen broedgeval van deze leuke soort vast

kunnen stellen.

KLUUT:

Hoewel er in het voorjaar wel enige eksemplaren aanwezig waren, heeft

de Kluut na vele jarcn broedvogel te zijn geweest dit jaar verstek la-

ten gaan.

Hot aantal broedparen van deze soort ging iets achteruit vergeleken bij

vorig jaar (toen 6 paar), we konden nu slechts 4 paar noteren.

Een paar broedde 3 m. van het water op de kant tussen het helm.
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ZILVERMEEUW;

Blijft stabiel, 3 a broedparen. Drie nesten werden gevonden, één in

de G18 poel, één in het 2“ infiltratiegebied en één langs 335.

KOKMEEUW:

0

Dit meeuwtje ging weer belangrijk in aantal vooruit, vooral in het 1

inf iltratiegebied: G15 eilandjes 295 paar, de oevers van G15: 69 paar,

G17 dijkje en poel 296 paar, G17 schiereiland 38 paar, G12 - 1*fï99 paar,

Eendenmeer paar en de Denbaan + 1500 paar. Dat is totaal 270^

paar. (1968 l800 - 2200 paar).

NACHTZWALUW;

Werd slechts één maal waargenomen; maar kon, ondanks alle moeite die

we er voor gedaan hebben niet meer als broodvogol vastgesteld worden.

BOERENZWALUW:

Eén paartje bracht 2 broedsels groot in de geitenstal van de heer

J.Zantvoort, dit was het enige paar voor hot duin.

OEVERZWALUW:

Dit jaar slechts één kolonie van + 20 bewoonde holen langs het N.0. -

kanaal. Deze kolonie word tijdens de graafwerkzaamheden zo lang mogelijk

gespaard.

GRASPIEPER:

Deze nieuwe soort van verleden jaar (toen 2 paar) ging flink vooruit,

G
Dit jaar hebben + 10 paar gebroed, waarvan 1 paar in hot 1 on 1 paar

in het 3° infiltratiegebied, De overige b'roedparen waren alle aan de

Zeekant, op do Zeeveldjes noord en zuid, langs het fietspad en in de

Zeereop,


