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De broedvogelinventarisaties in 1975 en 1976

Inleiding:

Het juiste aantal broedvogels zal dan ook beduidend hoger liggen, waardoor

het aantal broedvogels per ha. in werkelijkheid ook hoger komt te liggen.

De eenden werden echter wel in het gehele duin geinventariseerd, zodat hier-

voor naar het betreffende hoofdstuk wordt verwezen.

Het aantal kraaiachtigen zal in deze en volgende inventarisaties voorlopig

niet meer gepubliceerd worden. Dit is om te voorkomen dat onze gegevens

op onjuiste wijze kunneh worden gebruikt.

De serieuze onderzoeker kan onder bepaalde voorwaarden de aantallen broed-

paren van kraaiachtigen bij de samensteller van dit verslag verkrijgen.

Aangezien de Fazant een uitgezette jachtvogel is, waarvan het aantal kunst-

matig op een onnatuurlijk hoog peil gehouden wordt, is deze vogel niet mee

geinventariseerd.

In 1975 en 1976 namen 11 personen aan de inventarisaties deel, de meeste

personen in beide jaren.In totaal werd 838 ha. onderzocht, waarbij ongeveer

2600 broedparen exclusief eenden vastgesteld werden. In beide jaren tezamen

werd van 79 soorten het broeden vastgesteld en van nog 1 soort was het

broeden dubieus.

We hopen met deze gegevens de terreinbeheerders te kunnen helpen bij het

nemen van de juiste beslissingen over het uitvoeren van noodzakelijke werk-

zaamheden, opdat er zoveel mogelijk natuur behouden kan blijven.

Om de terreinbeschrijvingen beknopter en overzichtelijker te maken, zijn

een aantal aan elkaar grenzende terreinen samen gevoegd tot êên terrein,

ook als deze terreinen in verschillende jaren geinventariseerd zijn. Op de

bijgevoegde kaart worden de onderlinge grenzen met een onderbroken lijn

aangegeven. Voor de oppervlakteberekeningen is nog van belang te weten dat

als een kanaal of weg als grens wordt gebruikt, dit altijd tot de as van het ka-

naal of de weg is. Dus als de oppervlakte water vermeld wordt, dan is dit be-

rekend tot de helft van het kanaal dat als
grens

dient.

Als inventarisatie-methode werd gebruikt:het tellen van door � � bezette

zangterritoria, van de snippen de balts en van ralachtigen de nestvondsten.

Omdat de kanalen vaak als terreingrenzen aangehouden worden en onmo-

gelijk te zeggen is aan welke zijde van een kanaal de in het kanaal zwem-

mende eend broedt, hebben we om dubbeltellingen te voorkomen de eenden

verder buiten de terreininventarisaties gehouden. Als de soort zeker in een

bepaald terrein broedt dan wordt dit met een X aangegeven.
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