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Jaarverslag 1972

vogelwaarnemingen, broedvogelstand

en de resultaten van het vogelringstation

“’t Paradijsveld”

in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De veldwaarnemingen zijn samengesteld uit de gegevens van de heren A. J. van

Dijk, F.J. Koning, P, C. van Spanje, T.M, van Spanje, H. Vader, K. Vlaanderen,

mevrouw F.J. Vlaanderen-Daatselaar en de heer J. Walters.

De Kleine Plevier werd onderzocht door mevr. F.J, Vlaanderen-Daatselaar en

de heren K. Vlaanderen en J, Walters. •• *•:
‘

Enige zangvogelsoorten in de drie. infiltratiegebieden werden geïnventariseerd

door de heer en mevrouw K. Vlaanderen en de heer J. Walters.

Gegevens over de start van de broedperiode bij de kuifeend, en van het eerste

broedgeval van de Kleine Mantelmeeuw werden verzameld door de heer J. Walters.

Het roofvogel- en uilenonderzoek werd verricht door de heer F. Koning met

assistentie van mej.MJ.Raat en de heren T.M. van Spanje en H. Vader.

De eepdentellingen (broedvogels) werden verricht door de heren F.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 van Dijk, Koning, T.van Spanje en Vader.

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

in de A. W. duinen op broedvogels geinvéntariseerd. De medewerkers hieraan

waren: de dames Antonisse en Vermunt en de heren Dubbelt, van Dijk, Koning,

P. C. en T. M. van Spanje en Vader. ‘ '

De uitwerking van de inventarisatiegegevens en de samenstelling van het gehele

verslag was in handen van de heer H. Vader.

Het vogelringstation werd gerund door de heren Koning, P. C. en T.M, van Spanje
!.p .

en Vader met assistentie van de dames M. Raat en M. Vader-Allebes.

Enig omvangrijk administratief werk en hetuit*-rAèn van dit verslag werd verricht

door de heer J.H. Kottman.

Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers die bij het tot stand komen van dit verslag

hebben geholpen. ■ •

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

onderzoekjes die door één of meer personen apart gedaan zijn.

De verslagen van deze onderzoekjes zijn woordelijk overgenomen en geheel voor

verantwoording van de onderzoekers.
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Namens de medewerkers van het vogelringstation dank ik de Stichting VogeltreK-

station voor de finaiiciêle bijdrage als steun b-j het voortzetten van het vogelring-

onderzoek. Tevens dank ik uit naam van alle medewerkers de Directie van de

Gemeentewaterleidingen van Amsterdam voor alle verleende faciliteiten.

In 1972 werden 213 , soorten en ondersoorten waargenomen, waaronder weer

enige zeldzame of nieuwe soorten voor de A, W. duinen zoals; Wouwaapje, Zwarte

Ooievaar, Rode Wouw, Roodpootvalk, Morinelplevier. Rosse Franjepoot, Kleinste

Jager, Grote- en Roodkeelpieper, Roodkopklauwier, Kortsnavelboomkruiper,

Grauwe Gors en Ortolaan, (de onderstreepte soorten waren nieuw voor de A. W, )

De onderstreepte vogelsoorten in de lijst veldwaarnemingen zijn. in 1972 broed-

vogel geweest, in totaal 93 soorten, -j ■

De soorten welke onderstreept zijn met een__onderbr oken _lij_n_, zijn dubieuze

broedyogels in 1972, totaal 3 soorten. ,

Met de Waterral en. de Britse Kleine Mantelmeeuw als ,nieuwe broedsoorten voor

dit ja.ar is het aantal broedvogels tussen 1957 en 1972 toegenomen tot 108 soorten.

Afkortingen'en tekens gebruikt in de waarnemingenlij st:

le Inf. geb. = Eerste infiltratie gebied.

G 15
,

D9 = Infiltratiegeul nummer 15, Dam nummer 9.

juv. eks. = juveniel = jong 'eksemplaar.

ad. eks. = adult = volwassen eksemplaar.

cf + p ■ = mannetje + vrouwtje.

naar N. of Z. = vliegt richting Noord of Zuid.


