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Inventarisatie van enige broedvogels

in de A. W. duinen in 1972

Vérder werden weer dié soorten gekozen waarvan we weinig wisten en de soorten

waarvan we een voor- of achteruitgang' verwachten. Van de drie meeuwensoor-

ten, de Visdief en de Ceverzwaluw is het aantal vrij eksakt en voornamelijk

gebaseerd op nestvondsten, Voor de drie futensoorten geldt het zelfde, doch

hier is buiten het aantal nestvondsten ook het rondzwemmen met jongen als maat-

staf gebruikt. Van de overige soorten zijn zoveel mogelijk zingende eksemplaren

geteld en bovendien is er een schatting gemaakt aan de hand van de oppervlakte

geschikt biotoop.
.on-

Door de uitgestrektheid van het terrein Was het/mogelijk om alle geschikte terrein

nen voldoende te onderzoeken. -| .

Het Paapje is nog met een redelijk aantal'aanwezig, doch vergeleken met 1971

gaat de.stand toch wel iets achteruit. We telden 40 paar, de schatting is 50-60

paar. .
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De Wielewaal: blijft vrij stabiel, er hebben d- 11 paar gebroed.

V oor 1 de Ceverzwaluw was het weer een 'gunstiger jaar, vorig jaar slechts een

kolonie van, 5 paar nu telden we'27 riestenin enige kleine kolonies
w

alle in

de zelfde zandafgraving langs hét’N. O* kanaal
*
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De- Kokmeeuw, breidde zich weer enorm uit, het aantal broedparen werd ver-

0 ’
V

t . . ■ - 0

dubbeld. In het 1 inf. gebied telden we *4265 nesten, in het 3 ' ihf. gebied

145 nesten en in de Renbaan 1630 nesten.i Dit maakt een totaal van 6040 nesten,

Wederom hebben we getracht van een aantal broedvogels zoveel mogelijk gege-

vens te verzamelen, om enigzins een indruk te krijgen van het aantal broedparen.

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

teld werden, zoals Paapje, Wielewaal en Ceverzwaluw.
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hiermede heeft de Kokmeeuw zijn status als algemeenste broedvogel van het duin

zodanig ver stevig d: dat hij wel nimmer verslagen zal worden.

De Zilvermeeuw gaat gestaag vooruit, telden we vorig jaar nog maar 11 paar nu
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was dit aantal gestegen tot 19 paar, t. w. in het 1 inf. geb. 6 paar, in 2 inf. geb.
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3 paar, in 3 inf. geb. 9 paar en in het Witteveld nog
1

paar. Helaas moesten wij

ook dit jaar weer konstateren dat een aantal nesten (vooral in het 3
e

inf. geb. )

ver stoor d c. q. uitgehaald werden.

Gok de Stormmeeuw maakte weer een flinke sprong vooruit, nieuwe vestigingen

waren er niet, het betrof in alle gevallen een uitbreiding van de bestaande kolo-
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nies. 1 inf. geb. 1 paar, 2 inf. geb. 18 paar, 3 inf. geb. 45 paar en Witteveld

33 paar, dat maakt totaal 97 paar t. o. + 60 paar in 1971.

De Vis dief broedde weer met 1 paar op, één der eilandjes in de Renbaan.

De Fuut herstelde zich weer na de enorme terugklap in 1971 (1 paar). Een toe-

nemende voorkeur voor het broeden in infiltratie geulen is vastgesteld. Hoewel

er geen of bijna géén vis voorkomt in de 'geulen is de broedgelegenheid veel gro-

ter, ook de waterstand is stabieler en de kans op verstoring is zeer gering. De

broedresultaten zijn échter zeef slecht, na de geboorte van de jongen moeten de

ouders in de visrijke kanalen voedsel gaan halen, dit móet vliegende gebeuren.

In dé begin periode worden de kleine jongen ook gevoed met water insekten en

is bijvoereh van vis geen groot probleem. Worden de jongen echter zo'n 2 weken

oud dan lusten ze wel een flinke portie vis en dat neemt met het ouder worden

van de jongen steeds toe. Eert enkele voedselvlucht per dag gaat nog wel voor de

niet graag vliegende futen, maar ik denk dat het hun op den duur te veel wordt,

waardoor de jongen niet voldoende voedsel krijgen en vrij snel sterven.

De Gëoordé Fuut zorgdé voor een verrassing, we waren in voorgaande jaren

hoogstens één broedgeval gewend. Maar nu hebben er 3 paar gebroed, waarvan

minstens 2 paar jongen hebben groot gebracht. Alle broedgevallen waren in het

l
e

inf. geb.

De Dodaars ging* weer iets vooruit, vorig jaar 3 A4 paar, dit jaar paar ,

t, w. in de Renbaan 3 paar, Eendenmeer ‘Dpaaf en G 37 1 h 2. paar.

De Zwartkop lijkt toe te. nemen, vooral in gebieden waar hij enige jaren geleden

niet of bijna niet voorkwam. We telden 88 zingende rfd* en met de ervaring uit

de geinventariseerde terreinen komen wé tot een schatting van 1Q0 - 120 paar

in het gehele duin. .

Gok de Graspieper ging iets vooruit. Vorig jaar 8-11 paar, nu 13 paar t. w.
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7 paar in het Zeeveld, 4 paar Zeereep, ' 1 'paar 1 inf. geb. en 1 paar in 3 inf. geb,.
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Van de Tjiftjaf is nog geen duidelijk beeld verkregen ,
we telden 30 paar, de

schatting is 40.- 50 paar.
,,

De Rietzanger breidt zich moeizaam uit, voor het eerst 2 broedparen buiten het

1 inf. geb. Vorig jaar 5 paar, alle in l
e

inf. geb. Nu telden we in het l
e

inf. geb..

7-8 paar,, langs Rechte Schusterkanaal 1 paar en in het Witteveld nog 1 paar.

Dit maakt totaal 9 - 10 paar in het gehele duin.

De Watersnip blijft stabiel in aantal broedparen, hoewel de broedplaatsen wel

jaarlijks variëren. Vorig jaar telden we 11-14 paar, nu 11-13 paar .

De v/ at erral is een nieuwe en al lang verwachtte broedvogel. Het eerste broed-

geval was in het V/itteveld, ten westen van G 38. Al enige tijd werd op een vaste

plaats een vVaterral gehoord, bij het bezoeken van het terrein op 6, 9 en 14 juni

werden beide oude vogels hevig alarmerend, en na enige tijd hun jongen lokkend

waargenomen.


