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Inventarisatie van enige Broedvogels

in de A.W. duinen in 1971

Verder werden dil soorten gekozen waarvan we niets wisten en soorten waarvan we

een voor of achteruitgang verwachten.

Van enkele soorten zal het aantal geïnventariseerde broedparen vrij eksakt zijn,

van andere soorten wordt buiten het geïnventariseerde aantal een schatting ge-

maakt, aan de hand van de oppervlakte geschikt biotoop.

Door de uitgestrektheid van het terrein was het niet mogelijk om alle geschikte

terreinen voldoende te onderzoeken.

Het Paapje handhaafde zich met een redelijk aantal, toch is onze indruk dat de

stand achteruit gaat. Dit geldt zeker voor het Middenveld, Zwarte- en Witteveld.

Opvallende dichtheden komen voor langs het vroeger zeer weinig door ons bezochte

van Limburg Stirumkanaal. Bekijken we de verspreiding in de gehele A.W, duinen

dan zien we dat 26 paar in het N.H. gedeelte en 31 paar in het Z.H. gedeelte

broedden. Het N.H. gedeelte is ± 2/3 en het Z.H. gedeelte ± 1/3 deel van de A.W.

duinen.

In een strook van 1 km. breed langs de kust (8 1/4 km, lang) broedden 30 paar,

In het Groot Zwarteveld broedden nog ±15 paar, In het overige gedeelte van de

A.W. duinen is het Paapje een schaarse broedvogel. In totaal telden we 50-57 paar.

Geschat 60-70 paar.

De Wielewaal lijkt weer iets achteruit te gaan na de opleving van vorig jaar®

Er waren dit jaar maar 7 territoria waar deze prachtige vogel met zekerheid

heeft gebroed. Op nog 3 andere plaatsen werd wel enige malen een zingend c?

aangetroffen, doch te kort om met zekerheid als broedgeval aan te nemen.

Zodat we voor 1971 kunnen rekenen op 7-10 broedparen (1970 12 paar).

De Oeverzwaluw was slechts met éen kleine kolonie van 5 paar vertegenwoordigd.

Als er geen hulp geboden wordt in de vorm van een speciaal te maken Oeverzwa-

luwenwand dan zal dit aardige zwaluwtje binnen enige jaren als broedvogel uit de

A.W, duinen verdwenen zijn.

Evenals vorige jaren hebben wij getracht van een aantal broedvogels zoveel moge-

lijk gegevens te verzamelen, om enigszins een indruk te krijgen van het aantal

broedparen.

De soorten, die geïnventariseerd werden, waren o.a. de soorten die landelijk ge-

teld werden, zoals Paapje, Wielewaal en Oeverzwaluw.
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Van de Tapuit ontbraken de laatste jaren betrouwbare gegevens» In de jaren 1960-

1968 schommelde het aantal hroedparen tussen

de 10 en 15 paar. De laatste jaren werd

een vooruitgang vastgesteld, doch

gegevens over het juiste aantal

ontbraken ons. De Zeereep werd

dit jaar geïnventariseerd en
"

alleen hier werden al 14

hroedparen vastgesteld. De

Zeereep werd tot enige jaren

terug niet hij ons gebruike-

lijk onderzoek gebied gerekend.

In de zeeveldjes werden dit jaar

9 paar vastgesteld en in het Z.H.

gedeelte van de A.W. duinen nog

eens 17-24 paar. In het overige terrein is de Tapuit met 4-7 paar een zeldzame

broedvogel-. In totaal is de hroedvogelstand 44-94 paar. Schatting ± 60 paar.

Van de Tortelduif wisten we dat het een talrijke hroedvogel was, doch niemand

kon vermoeden dat hij zo algemeen was als uit deze inventarisatie bleek.

De Tortel broedt in de gehele A.W. duinen van de kale Zeereep tot de beboste

binnenduinrand. Verdelen we het terrein in de lengte in 2 ongeveer gelijke delen,

dan zien we dat 61 paar in de westelijke, en 202 paar in de oostelijke helft van

de A.W. duinen broeden. Dit brengt de telling op 249-263 paar. Aangezien grote

delen van het terrein onvoldoende onderzocht werden is een schatting van 300-400

paar waarschijnlijk het dichtst bij het juiste aantal o

De Witte Kwikstaart was 10 jaar geleden een zeldzame broedvogel (minder dan 5 paar).

De stand ging aanmerkelijk vooruit toen de oude kanalen werden afgegraven, ver-

breed en met puinranden verstevigd tegen afslag. De Kwikstaart vond namelijk een

ideale broedgelegenheid tussen de stenen van de puinranden. Het is dan ook niet

verwonderlijk dat de verspreiding van de Witte Kwikstaart vrijwel uitsluitend langs

de kanalen is. Hier en daar broeden ze echter ook onder bruggen en in de uitmon-

dingsbakken (U-bakken) van de draineringen. Een enkel paartje broedt op de grond

tussen het helm, We telden dit jaar 30-40 paar.

De Watersnip ging dit jaar weer aardig vooruit. Door de grote droogte in het ter-

rein werden een aantal broedplaatsen in het Witte- en Zwarteveld verlaten.

HV.
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Daarentegen steeg het aantal hroedparen in het 1e infil.geh. Verder waren de ou-

de broedplaatsen langs het Rechte Schuster- en Barnaartkanaal weer bezet. In to-

taal telden we 11-14 paar.

De Groenling schijnt aan sterke schommelingen onderhevig te zijn. In 1970 viel

het grote aantal hroedparen op, zodat dit jaar werd besloten om ze te tellen.

Hoewel er zeker een grote vooruitgang is vergeleken met zo'n 10 jaar terug, viel

het aantal hroedparen toch wat tegen. Zoals te verwachten was ligt het grootste

aantal broedplaatsen in het binnenduin. Hier broedt de Groenling zowel in loof-

als in naaldhout. In het middenduin konstateerden we enige broedgevallen in nog

jonge dennenaanplanten. In totaal telden we 38-42 hroedparen. Geschat 50-60 paar.

De Graspieper blijft vrij stabiel en de broedplaatsen zijn nog steeds beperkt tot

het uiterste westen van het duin. In de Zeereep broedden 4~5 paar in vrij hoog

helm. De hroedparen in de zeeveldjes en de Vlaayen prefereren echter een minder

hoog begroeid doch wel grazig terrein. We telden 8-11 hroedparen.

De Roodborsttapuit gaat de laatste jaren weer iets vooruit. Tijdens inventarisa-

tie van de Zeereep kwamen 13 paar aan het licht. Verder broeddennog 5 paar in de

Zeeveldjes, 1 paar in het 1e infil.geh. en 1 paar langs het van Limburg Stirum-

kanaal. Alle broedgevallen lagen binnen 1 km. van de zee, op één niet zeker

broedgeval na, wat vlak ten westen van het Panneland was.

In totaal telden we 20-21 paar.Schatting ± 25 paar.

De Grauwe Vliegenvanger is een bizonder onopvallende vogel, die daardoor vaak

aan onze aandacht is ontsnapt. Het aantal hroedparen werd hierdoor altijd onder-

schat. De Grauwe Vliegenvanger prefereert loof- en gemengde bossen, welke voor-

namelijk aan de binnenduinrand zijn gelegen, In totaal telden we 21-24 broedpa-

ren. Schatting 25-30 paar.

De Ri.etzanger gaat slechts zeer langzaam vooruit en beperkt zijn broedterrein

nog steeds tot het 1e infil.geh. Totaal 5 paar.

A

Van de Eosrietzanger werden 2 hroedparen vastgesteld langs het Barnaartkanaal.

De Tjiftjaf was altijd een zeer schaarse broedvogel in de A.W. duinen, doch de

laatste jaren ging de stand vooruit. Nu we de Tjiftjaf inventariseerden, bleek

dat juist dit jaar de stand lager was dan ooit.

In vele terreinen waar de Tjiftjaf jaarlijks present was, bleek hij nu niet

voor te komen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat juist op het moment dat
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o.a. de Tjiftjaf tijdens de voorjaarstrek Frankrijk passeerde er hier een koude-

golf was. Zo bleek er op 10 maart veel sneeuwval en temperaturen rond de 0 C. in

Zuid-Frankrijk te zijn, waardoor beslist grote aantallen trekvogels zullen zijn

omgekomen, We telden dit jaar slechts 14-15 broedparen,Schatting ± 20 paar.

De Kuifmees blijft vrij stabiel, De broedplaatsen lagen vanouds langs de Blauwe

Weg en in het Rozenwaterveld en Zandvoortervlakje,

We telden 5-6 broedparen. Schatting ± 10 paar.

Het Goudhaantje blijft een zeldzame broedvogel en komt uitsluitend voor in de

dennenbossen. We telden 3 broedparen.Schatting ± 5 paar.

Van de Putter hebben we nooit eksakte gegevens kunnen verzamelen. Dit jaar werd

minstens 1 broedpaar vastgesteld. Het is echter mogelijk dat er meerdere broedpa-

ren zijn, want tijdens het broedseizoen werden meerdere zingende en overvliegende

Putters gezien.

De Barmsijs gaat het nog steeds voor de wind. Alleen in terreinen die zeer regel-

matig door ons bezocht werden was het mogelijk om broedgevallen met zekerheid

vast te stellen. Alle gekonstateerde broedgevallen lagen in het middenduin.

De grootste koncentratie was tussen het Panneland en de Lindbergweg, hier broedden

11 paar. De Barmsijs prefereert als biotoop in de A.W. duinen dicht begroeide duin-

vlakten met veel Meidoorns en Berken, De gevonden nesten lagen tot nu toe allemaal

in Meidoorns. In totaal telden we 11-16 paar. Schatting 20-25 paar,

v

De Stormmeeuw ging dit jaar weer vooruit. Op de volgende plaatsen werden de

Stormmeeuwen broedend aangetroffen: 2e infil.geb. ± 10 paar, 3e infil.geb, ± 25

paar, Kromme Schusterkanaal oost ± 25 paar. Totaal is dit ± 60 paar»

De Zilvermeeuw blijft vrij stabiel. Dit jaar kwamen 11 paar tot broeden.

Ondanks het verbod werden 3 nesten uitgehaaldi

De Kokmeeuw ging dit jaar weer iets vooruit. We telden in de verschillende kolo-

nies 2870 nesten, maar omdat we dit jaar erg laat telden zal een aantal nesten

over het hoofd gezien zijn. Een schatting voor dit jaar is ± 3000 paar»

(vorig jaar 2741 paar).

De Fuut ging dit jaar hard achteruit, De oorzaak hiervan was de bizonder lage

waterstand van de kanalen. Op alle oude broedplaatsen waren in het voorjaar de

Futen aanwezig, doch de broedgelegenheid ontbrak. Op sómmige plaatsen was een
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steil zandtaiud van 5 tot 5 ontstaan, terwijl de waterstand nog steeds dalen-

de was. Slechts 1 paar kwam tot broeden in het Zwarteveldkanaal, helaas werd het

eerste broedsel door het publiek verstoord. Een tweede broedsel van vermoedelijk

hetzelfde paar heeft 2 jongen opgeleverd.

Van de Dodaars kunnen we ook geen opwekkend© mededelingen doen. Na de achteruit-

gang van vorig jaar heeft de stand zich dit jaar niet hersteld.

De broedgevallen waren: Renbaan 2 paar, Eendenmeer 1 a 2 paar.

Totaal is dit 3 a 4 paar voor het hele duingebied.

De Visdief bleef ondanks de dichtere begroeiing de broedplaats van vorig jaar

trouw. Op de eilandjes in de Renbaan broedden 2 a 3 naar»

Van de Boerenzwaluw kon slechts 1 paar vastgesteld worden, aan de woning van

de heer J.L . Zantvoort.

HV.


