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Factoren die van invloed waren op ons onderzoek en/of

de vogelstand in 1979 en 1980

A.De recreatie.

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

(1980) Vanaf 2 april werd de watertoevoer van de infiltratiegeulen 11, 13 en 15 stop-

gezet t. b, v. een reparatie aan een U-bak. Deze geulen stonden van 10 april tot

begin mei droog. Voor een deel van de watervogels betekende dit een inkrimping

van bun broed-en fourageerterrein.

C. Terreinonderhoudwerkzaamheden.

(1979 + 1980) In de winterperiode werd jaarlijks het riet op de noord-of zuidoever

van het Zwarteveldkanaal gemaaid. Jammer dat niet een deel van het riet door rnag

groeien tot overjarig riet. Dit zou de broedvogelstand van de rietvogels (vooral

Grote Karekiet) ten goede komen.

"In 1980 werd aan de zuidkant van de Wittevelddam al het riet gemaaid. Jammer voor

de Grote Karekiet en onnodig om verlanding tegen te gaan, want het riet groeit hier

voornamelijk op het land.

Tot in de broedtijd (11 april 1980) werden de dennen op het Haasveld gedund. Tevens

werd hier de aangeplante Amerikaanse Vogelkers bestreden. Jammer voor de vogels,

want dit was hier de enige ondergroei.

C. De jacht.

(1979 + 1980) In beide jaren werd de plezierjacht weer uitgeoefend. Er werd gejaagd

op 1 azanten, Kuif-
,

T afel -

,
Krak-

,
Wilde -

,
en Slobeenden, Wintertalingen, Houtsnippen,

Houtduiven en Patrijzen. Vele aangeschoten dieren werden na de jachtpartijen

gevonden. Het terrein werd nog verder verontreinigd met lood uit de hagelpatronen.

Bovendien was er gedurende ca. 25 dagen per jaar grote verstoring door schreeuwende

-- (1979 + 1980) De bermpaden langs het Noord-Oosterkanaal worden steeds regelmati-

ger belopen, waardoor de watervogels in dit kanaal in toenemende mate worden

verstoord.

Het aantal trimmers neemt nog steeds toe, waardoor vooral in de ochtenduren, zelfs

met slecht weer, nog vrij veel personen aanwezig zijn. Een flink aantal van deze

trimmers loopt vrij grote afstanden, tot 30 á40 km.
,
waardoor in een groot deel van

het duingebied verstoring optreedt.

In jan/feb 1980 werd ten behoeve van de zweefvliegclub in het zuidelijk duin aan

de oost-en noordzijde van het zweefvliegveld een groot aantal populieren omgehakt.

Vooral de groep van 10 prachtige oudere populieren met stammen van 35-50 cm.

doorsnede die aan de oostzijde van het zweefvliegveld groeiden, zullen door vele

vogels gemist worden. Doordat het de enige oudere bomen in dit deel van het duin

waren, zullen vooral de spechten en de vele zangvogels die in de oude spechtengaten

broeden tevergeefs naar broedgelegenheid zoeken.
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en schietende mensen en blaffende en jagende honden.

In beide jaren werden de Fazanten weer massaal gevoerd. Hiervan profiteerden

vele Eksters en kraaien, waardoor de natuur nog verder ontregeld werd.

E. Diversen.

-- Het aantal katten in het duinterrein is schrikbarend hoog geworden, tientallen

brachten zelfs één of meer nesten met jongen groot. Bij het ringonderzoek werd

regelmatig hinder ondervonden van rondzwervende katten.

■■In juni en juli 1980 werden vele tientallen dode Eksters en tientallen dode Mollen

gevonden. De doodsoorzaken hiervan zijn onbekend.

" Van oktober t/m december werd regelmatig een ontsnapte Havik waargenomen.

■-In 1980 werden de toegangskaarten en fietsvergunningen voor de ringgroep pas

half mei ontvangen, dit was jammer.

-- Op advies van de Adviescommissie Natuurbeheer, verbood de directie van G. W.

ons in 197 8 de nestcontroles van Sperwer en Boomvalk en het ringen van hun pulli.

Gelijktijdig werd het vangen en ringen van volwassen Bosuilen in de nestkasten

verboden. Ook in 1979 en 1980 gold dit verbod. Hierdoor werd het al 22 jaar lopende

roofvogelonderzoek ernstig belemmerd (zie jaarverslag
1
7 8/ '79)

De al enige jaren geleden ingezette vermossing van vele grasvlakten zette zich ook

in 1979 en 1980 voort. De gevolgen hiervan zullen niet uitblijven voor Veldmuizen

en vogels die deze grasvlakten als fourageer-en broedgebied nodig hebben.

■- Bovendien zal het plaatselijk massaal afsterven van Duindoorns en Vlieren van

invloed zijn op de vogelsoorten die deze struiken nodig hebben voor voedsel en

broedgelegenheid.

F. De weersgesteldheid.

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de maandoverzichten van de weersgesteld-i

heid, uitgegeven door het K.N.M.I.te de Bilt. Voor het globale overzicht van het

weer, geldt het gemiddelde voor Nederland. Voor de afwijkingen van de normale

neerslag zijn de gegevens gebruikt van district 9, dit is het district waarin de A. W.

duinen gelegen zijn.uuinen peiegen ziin. r .

& & J

afwijkmgen van de

normale hoeveelheden

(1979). neerslag in district 9.

Jan. Was veel te koud, te somber en bijna overal te droog. -10%

Feb. Was een koude, sombere maand met een vrijwel normale hoeveel-

heid neerslag. + 20%
Maart. Was een natte en bijna overal te sombere maand en daarbij iets

aan de koude kant. + 160%

April. Was een koude en sombere maand en bijna overal te nat. +60%
Mei. Was te koud en te somber en daarbij over bet algemeen veel te nat. + 150%

Juni. Was te somber en te koud en daarbij op de meeste plaatsen te nat, Het

weer kenmerkte zich door een grote mate van wisselvalligheid, waarbij
stabiele periode niet voorkwamen. + 80%
Juli. Was een koude en sombere maand en daarbij bijna overal te droog. -60%

Aug. Was een koele, sombere maand, desondanks viel minder regen dan normaal-20%

Sept. Was een zonnige maand en daarbij een weinig aan de koude kant;overal

in het land viel minder neerslag dan normaal. -60%
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Okt. Was aan de warme en vrijwel in het gehele land aan de zonnige kant;

het was, met uitzondering van Zeeland, droger dan normaal. -40%

Nov. Was een weinig aan de koude kant en in het algemeen vrij zonnig. De

hoeveelheid neerslag was gemiddeld over het land normaal. + 30%

Dec. Was gemiddeld zacht, somber en veel te nat, veroorzaakt door over-

wegend wisselvallig weer. +120%

(1980).

Jan. Was te koud.te droog en iets aan de sombere kant. - 10%
Feb. Was zacht, gemiddeld over het gehele land iets te nat en een weinig

te somber. + 30%
Maart. Was zeer somber, tamelijk nat en een weinig aan de koude kant. + 70%

April. Was een weinig te koud en vooral in Zeeland, iets te somber. De hoe-

veelheid neerslag was, gemiddeld over het land, normaal. - 10%

Mei. Was edn van de zonnigste en droogste mei-maanden van de eeuw. Gemid-

deld over het hele land waren in deze eeuw alleen mei 1909, 1917. 1919 enl922

nog iets zonniger. Er viel overal te weinig neerslag, met uitzondering van

de omgeving Hoogeveen. -90%
Juni. Vertoonde grote tegenstellingen. De eerste helft van de maand had een

zomers karakter en leverde vier dagen op met max. temp, boven de 25 C.

De tweede helft daarentegen kenmerkte zich door koud, somber en buii'g weer. + 60%
Juli, Was een zeer natte, sombere en vrij koude maand. De eerste twee decaden

waren bijzonder somber, nat en koud en vormde samen met de tweede helft van

juni een uitzonderlijke periode van slecht weer. De 3e decade gaf een terugkeer

naar zomers weer te zien met veel zon en bovennormale temperaturen. + 70%

Aug. Was gemiddeld over het land vrij droog en somber. In N-Holland, Fries-

land en Limburg viel plaatselijk meer dan de normale hoeveelheid neerslag,

tengevolge van zware onweersbuien. -40%

Sept. Was gemiddeld over het land droog en vrij zonnig en aan de warme kant. -60%
Okt. Was gemiddeld genomen vrij koud en aan de natte kant. + 20%

Nov. Was gemiddeld een koude maand met bijzonder grote temperatuurschom -

melingen. 0%
Dec. Was gemiddeld over het land te nat en de temperatuur en aantal uren

zonneschijn waren iets boven normaal. +40%

De afwijkingen van de normale hoeveelheid neerslag zijn weergegeven in procenten

Om aan te geven of de hoeveelheid neerslag meer of minder dan normaal is, zijn

de tekens + of - gebruikt.


