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Jaarverslag 1975 en 1976

van ornithologische onderzoeken in de

Amsterdamse Waterleidingduinen

Het onderzoek van de Kleine Plevier en de inventarisaties van de infiltra-

tiegebieden werden verricht door mevr. F. J. Vlaanderen-Daatselaar en de

heren K. Vlaanderen en J. Walters.

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

met assistentie van zijn echtgenote.

De eendentellingen (broedvogels) werden verricht door de heren F. J. Koning,

P. C. van Spanje, T.M. van Spanje en H. Vader met assistentie van de dames

M. J
. Koning-Raat en M. Vader-Allebes.

De waterwildtellingen (voor R. I. N. ) werden verricht door M. O. Boerman”!*

en H. Vader.

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

terreinen op broedvogels geïnventariseerd. De medewerkers hieraan

waren;Antonisse, K. en T. Beylevelt, Bloem, Boll, Heidweiller, Klarenberg,

Kluiters, Pompert, Vaandrager, Vader,

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

Spanje en H. Vader met assistentie van hun resp. echtgenoten.

Het verzamelen en uitwerken van de veldwaarnemingen, het organiseren en

uitwerken van de broedvogelinventarisaties, het botulisme onderzoek, de

administratie en verslaggeving van het vogelringstation, het maken van de

illustraties en samenstellen van het gehele verslag werd verricht door

H. Vader,

Het uittypen van dit verslag werd verricht door mevr. M. Vader-Allebes.

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

dit verslag hebben geholpen.

Namens de medewerkers van het vogelringstation dank ik de stichting

Vogeltrekstation voor de jaarlijkse financiële bijdrage als steun bij het

voortzetten van het vogelringonderzoek.

Evenals in voorgaande jaren zijn ook nu in dit verslag de resultaten opge-

nomen van enige onderzoekjes die door één of meerdere personen apart

verricht zijn. De verslagen van deze onderzoekjes zijn woordelijk overge-

nomen en geheel voor verantwoording van de respektievelijke onderzoekers.

De veldwaarnemingen zijn samengesteld uit de gegevens van de heren

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

J. Walters en mevrouw F. J. Vlaanderen-Daatselaar.
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levens dank ik uit naam van alle medewerkers de direktie van de Gemeente

waterleidingen van Amsterdam voor alle verleende faciliteiten.

In 1975 werden 189 soorten en ondersoorten waargenomen, in 1976 waren

dit 199 soorten en ondersoorten. Het totaal voor beide jaren was 215.

In beide jaren werden weer enige zeldzame soorten voor de A. W. duinen

waargenomen, zoals:Kuifaalscholver, Kwak
,
Bastaardarend, Slechtvalk,

Kraanvogel, Griel, Kleine Burgemeester, Alpengierzwaluw, Grote Pieper en

Sperwergrasmus.

De onderstreepte soorten waren tevens de eerste waarnemingen voor ons

in de A. W. duinen.

Doordat in deze uitgave twee jaren gekombineerd zijn, is voor het aangeven

van de broedvogel in een bepaald jaar de volgende oplossing gevonden.

Voorbeeld:

Kuifduiker • --/76 Dit betekent niet waargenomen in 1975, wel waargeno

men in 1976.

Geoorde Fuut 75/76 Is in beide jaren waargenomen.Broedvogel in 1975,

dubieuze broedvogel in 1976.

In 1975 waren 90 vogelsoorten zeker broedvogel en 5 dubieuze

br oedvogel.

In 1976 waren 89 vogelsoorten zeker broedvogel en 7 vogelsoorten dubieuze

broedvogel.

Met de Zwartkopmeeuw en Ro uwkwikstaart als nieuwe broedsoorten voor de

A. W. duinen is het aantal broedvogels tussen 1957 en 1976 toegenomen tot

1 11 soorten en ondersoorten.

Afkortingen en tekens gebruikt in de waarnemingenlij st:

1ste infil. = Eerste infiltratiegebied.

G15, D9 = Infiltratiegeul nummer 15, Dam nummer 9.

juv. eks. = juveniel= jong eksemplaar.

ad. eks, = adult= volwassen eksemplaar.

cf+5> = mannetje + vrouwtje.

naar N, of O. = vliegt richting Noord of Oost.


