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Jaarverslag 1971

Vogelvaarnemingen, broedvogelstand

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

De verslagen van deze onderzoekjes zijn woordelijk overgenomen en geheel voor

verantwoording van de onderzoekers»

De veldwaarnemingen zijn samengesteld door H. Vader en P.C. van Spanje®

De KLEINE PLEVIER werd evenals vorige jaren onderzocht door de heer en mevr. K.

Vlaanderen en de heer J. Walters.

Het roofvogel-en uilenonderzoek werd verricht door E.J. Koning met assistentie van

T.M. van Spanje en H. Vader.

Het nestkastonderzoek werd gedaan door T.M. van Spanje»

De eendentellingen (broedvogels) werden gedaan door R.M. Dubbelt, A.J. van Dijk,

E.J. Koning, P.C, van Spanje, T.M. van Spanje en H. Vader.

Aan de inventarisatie van enige broedvogels in het gehele duin werd deelgenomen

door de heren Dubbelt, van Dijk, Koning, P. en T. van Spanje en Vader®

Door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem werden een aantal terreinen

in de A.ïï. duinen geïnventariseerd.

De medewerkers hieraan waren; de dames Antonisse, Bloem en Heidweiller en de

heren C. Bouwmeester, J. Bouwmeester, Daan, den Dekker, Dubbelt, van Dijk,

de Graaff, Koning, Munsterman, Schouten, P. van Spanje, T. van Spanje, Vader,

Weber en van Zomeren»

De samenstelling van de inventarisaties werd verricht door de heer H. Vader.

Het vogelringstation werd gerund door de heren Koning, P. van Spanje en Vader,

met assistentie van T. van Spanje en de dames M.Raat, L. van Spanje-Blom en

M. Vader-Allebes»

Voorts zijn enige inlichtingen in dit verslag verwerkt die door de duinbewaking

werden verstrekt.

Het type-werk werd verzorgd door de dames L. van Spanje-Blom en M« Vader-Allebes.

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

heren R.M. Dubbelt, A.J. van Dijk, F.J. Koning, P.C. van Spanje, T.M. van Spanje,

H. Vader, J. Walters en dhr. en mevr. K. Vlaanderen.

Evenals vorige jaren zijn ook nu in dit verslag de resultaten opgenomen van eni-

ge onderzoekjes die door één of meer personen apart gedaan zijn.
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Mede namens de medewerkers van het vogelringstation dank ik het Oecologisch

Instituut en de Gemeentewaterleiding van Amsterdam voor de onontbeerlijke finan-

ciële en materiële steun bij het voortzetten van het vogelringonderzoek, tevens

dank ik uit naam van alle medewerkers de direktie van de Gemeentewaterleidingen

voor alle verleende faciliteiten.

In 1971 werden 199 soorten en ondersoorten waargenomen, waaronder weer enige

zeldzame of nieuwe soorten voor de A.W. duinen, zoals: Witoogeend, Havik, Rode-

en Zwarte Wouw, Slechtvalk, Morinelplevier, Reuzenstem, Grote Pieper en Kleine

Klapekster.

De onderstreepte vogelsoorten in de lijst veldwaarnemingen zijn in 197"! broed

vogel geweest, totaal 90 soorten.

De soorten welke onderstreept zijn mét een 'Onderbroken lijh, zijn dubieuse

broedvogels in 1971
,

totaal 3 soorten.

Met de Kuifleeuwerik, Spotvogel en Fluiter als nieuwe broedsoorten voor dit jaar

is het aantal broedvogels tussen 1957 en 1971 toegenomen tot 106 soorten.

Afkortingen gebruikt in de waarnemingenlijst:

1e infil.geb, = eerste infiltratie gebied.

G8, D17 = infiltratie geul nummer 8, Dam nummer 17*

juv.eks. = juveniel = jong eksemplaar.

ad.eks. = adult = volwassen eksemplaar.

d + ? = mannetje + vrouwtje.

naar Z. of 0. = vliegt richting Zuid of Oost.


