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Faktoren die van invloed waren op ons onderzoek en/of de vogelstand in

1973 en 1974

1973.

A. De rekreatie.

B. Werkzaamheden t. b.v. de waterwinning

In september werd het eerste infiltratie gebied droog gezet t.b.v. het

schoonmaken van de infiltratiegeulen en het verbreden en afvlakken van

de oevers. Dit leverde tijdelijk een ideale voedselbron voor de langs-

trekkende steltlopers en eenden. Een nadeel was dat in het ondiepe wa-

ter het gevreesde "Botulisme" optrad, waaraan de volgende vogels

stierven:2 Wilde Eenden, 2 Wintertalingen, 1 Krakeend, 1 Slobeend,

10 Kuifeenden, 10 Meerkoeten en 1 Watersnip.

Een ander nadeel was, dat met behulp van bulldozers alle riet- en lis-

doddebegroeiingen tot zelfs 5 cL 10 m. op de oevers rigoureus verwijderd

werden. Betreurenswaardig was, dat dit gebeurde ondanks de toezegging

dat op verschillende plaatsen, waar het riet of de lisdodde geen bezwaar

opleverde, deze gespaard zou worden. Het zal weer enige jaren duren

voor de moerasvegetatie zich weer enigszins hersteld zal hebben.

De gevolgen voor de in deze vegetatie broedende vogelsoorten zullen

dan ook niet uitblijven.

C. Terreinonderhoudwerkzaamheden.

Het zogenaamde "Ruig" maaien werd tot ver in april uitgevoerd. Op zich

kan maaien een gunstige invloed op de vogelstand hebben. Deze werd echter

te niet gedaan doordat te lang in het voorjaar hiermee werd doorge-

gaan, zodat vroeg broedende vogelsoorten zoals Wulpen, Kieviten en

Veldleeuweriken zowel direkPals indirekt verstoord werden.

D. De Jacht.

Tijdens het jachtseizoen worden de volgende vogelsoorten bejaagd:

Patrijs, Fazant, Wilde Eend, Wintertaling, Krakeend, Smient, Pijlstaart,

Slobeend, Kuifeend, Tafeleendj-Meerkoet, Watersnip, Poelsnip, Bokje,

Houtsnip, Houtduif, Zwarte Kraai, Roek, Kauw, Vlaamse Gaai en Ekster.

Een deel van de waterwildtellingen viel binnen het jachtseizoen, er werd

enige malen hinder ondervonden van verstoringen die door de drijfjachten

veroorzaakt werden. In augustus en september trad vele malen verstoring

op door schietende eendenjagers. Dit werd nog verergerd doordat bij ge-

De verstorende invloed van het toenemende aantal duinbezoekers die voor-

al in het voorjaar ver in het duingebied doordringen. Een aparte kategorie

hiervan zijn de trimmers die bij voorkeur s’ochtends vroeg vaak in groeps-

verband over smalle duinpaden rennen. Dit bevordert de rust allerminst

en vooral tijdens de broedvogelinventarisaties werkte dit verstorend.
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brek aan eendentrek, deze kunstmatig werd opgewekt door 2 jachtopzichters

die ieder op een oever van een infiltratiegeul lopende de aldaar aanwezige

eenden opjoegen door er enige malen overheen te schieten. Bovendien

werden tijdens eendenjachten in augustus enige malen een aantal Krak-

eenden geschoten waarop de jacht dan nog gesloten is.

Tijdens de broedvogelinventarisaties werd enige malen gekonstateerd

dat er nog steeds door Eksternesten geschoten werd, waarbij pulli en/of

broedende eks. gedood werden. Dit gebeurt om fazantenbroedsels te be-

schermen, doch hiermede wordt het natuurlijk evenwicht -wat al verstoord

wordt door het uitzetten en bijvoeren van uitheemse vogels zoals Fazanten-

nog ernstiger verstoord.

1974.

A. De rekreatie.

De situatie zoals deze in 1973 was verergerde slechts

T. Werkzaamheden t. b. v. de waterwinning.

Eind juni werd aan de noordzijde van het Kromme Schusterkanaal de gehe-

le berm machinaal gemaaid en gehooid. Op deze berm is al enige jaren een

Stormmeeuwenkolonie gevestigd. Door de ongelukkige planning van het tijd-

stip waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd werd grote schade aan

broedsels en jongen aang^ericht..

Bij latere kontrole bleek dat slechts enkele jongen in deze kolonie zijn

grootgebracht.

C. Terreinonderhoudwerkzaamheden.

Wederom werden in april maaiwerkzaamheden verricht

D. De Jacht.

De bejaagde vogelsoorten en aard der verstoringen was als in 1973.

Ook dit jaar werden een aantal Krakeenden in het gesloten jachtseizoen

geschoten. Tevens werden in het broedseizoen weer vele Eksters op het

nest geschoten.


