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

in 1975 en 1976

1975

A. De rekreatie.

B. Werkzaamheden t. b. v. de waterwinning.

Begin juni werd een sleuf gegraven t.b.v. nieuwe bronnen langs het Nieuw-

kanaal en Kromme Schusterkanaal. Met de bijkomende werken leverde dit

veel verstoring op voor de aldaar broedende vogelsoorten. In enkele ge-

vallen werden zelfs nesten van Kieviten, Scholeksters en Kleine Plevier

vernietigd. Op 21 juni zijn tijdens het machinaal maaien van de bermen

van het Barnaartkanaal minstens 5 nesten van Kuifeenden uitgemaaid.

In de eerste week van juli werden nog eens 15 nesten van Kuifeenden

uitgemaaid, 5 Kieviten en Scholeksterjongen in stukken geknipt en een

Kuifeend onthoofd. Omstreeks dezelfde tijd werden de bermen van het

Oosterkanaal gemaaid, hier werden 30 ver bebroedde Waterhoeneieren

drijvend in het kanaal aangetroffen, zodat 3 & 4 nesten van Waterhoen

uitgemaaid werden.

C. Terreinonderhoudwerkzaamheden.

Op 14 maart werd tijdens het uitdunnenvan hakhoutbos het nesthol van

een Bosuil (met 3 eieren) door midden gezaagd, waarna het verlaten werd.

Tussen 20 en 27 april werd tijdens uitdunnen van dennenbos de nestboom

van een Ransuil omgezaagd, waarbij het nest en de eieren verloren gingen.

Tussen 5 en 10 mei werd tijdens het omploegen van een reevoederakker

een nest van een Kievit met 4 eieren ondergeploegd.

D. De Jacht.

In 1975 werd de jacht geheel in beheer van Gemeentewaterleidingen

genomen. Dat dit geen verbetering inhield, blij kt uit de volgende voorvallen.

In mei werden enige Eksters geschoten, waarbij door het nest geschoten

werd, In augustus werd onder toezicht van de bewaking van G. W. op

eenden gejaagd. Hierbij werden enige tientallen eenden geschoten, waar-

onder Wintertalingen, Slob-en Wilde Eenden. Maar wat erger was, ook

een tiental Krak-, Kuif-, en Tafeleenden waar de jacht op dat moment nog

op gesloten was. Ekstra verstoring trad op, doordat personeel van de be-

waking "eendentrek" opwekte door overal waar eendenkoncentraties aan-

wezig waren, hier enige schoten hagel overheen te schieten zodat de jagers

een grotere kans kregen om hiervan een deel te schieten.

Tijdens de Fazantenjachten werden flinke aantallen Houtsnippen geschoten.

Tijdens tellingen en inventarisaties werd regelmatig hinder ondervonden

van duinbezoekers, de trimmers nemen hierbij een bizondere plaats in.
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1976.

A. De Rekreatie.

Er kwam geen verbetering in de situatie, en de verstoring was van dezelfde

aard als in 1975.

B. Werkzaamheden t. b. v. de waterwinning

Er werden geen verstoringen gemeld die door bovenstaande werkzaamheden

veroorzaakt werden. Bij het maaien van de kanaalbermen werd nu slechts

de onderste 50 cm. gemaaid, dit hield een grote verbetering in t. o, v.

andere jaren. De aanhoudende hoge temperaturen resulteerden in een zeer

sterke groei van verschillende wieren (flap genoemd) in het water.

Hierdoor ontstonden verstoppingen in de wateraanvoer, waardoor de water-

stand in de infiltratiegebieden sterk daalde. De watertemperatuur steeg

hierdoor tot boven de 20° C. en kort hierna werden de eerste botulisme-

slachtoffers onder de watervogels gevonden, (zie verder een apart

hoofdstuk hierover).

C. Terreinonderhoudwerkzaamheden.

In het broedseizoen werden de jonge aanplanten in de infiltratiegebieden

konijnenvrij gemaakt. Hierbij liep men gedurende de gehele dag met 3-4

personen zeer frekwent door deze gebieden wat zeer verstorend werkte

op de daar broedende vogels. Een zeer zeldzaam broedgeval van de Zwart-

kopmeeuw ging waarschijnlijk door deze werkzaamheden verloren.

Deze meeuw broedde namelijk tussen de Storm- en Zilvermeeuwen, die

na de verstoring eerder terugkwamen dan de Zwartkopmeeuw waardoor

zij de kans kregen om de eieren te stelen. Na de konstatering dat het

nest leeg was, werden de kapotgepikte eischalen in de omgeving terug

g evonden.
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D. De Jacht.

Tijdens de Fazantenjachten werden weer flinke aantallen Houtsnippen

geschoten en bovendien een aantal Eksters, VI. Gaaien en Houtduiven.

Het enige positieve van de botulisme uitbarsting was dat de eendenjacht

gesloten werd. Wij spreken de hoop uit dat dit blijvend is.

In het broedseizoen werden weer enige bewoonde Eksternesten aangetrof

fen waar doorheen geschoten was.


