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Het infiltratiegebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Daarentegen broedden stoxmmeeuw en kapmeeuw niet in het Infiltratiegebied,

maar wel in het Kennemerduinmeer.

Twee leden van de Vogelwerkgroep, J. v. d. Elst en Th. Mulder, hebben

bovengenoemd gebied (ca. 2 km2) geïnventariseerd van 13 april tot 15 aug.

1958. Uit het rapport, dat daarover is uitgebracht, zien wij, dat daar

29 vogelsoorten broedden en dat er 83 soorten zijn waargenomen.

Grotendeels komen deze soorten overeen met die aan het Meer in de Kenne-

merduinen.

Er zijn echter enkele soorten, die wel als broedvogel in het Infiltratie-

gebied voorkwamen, maar niet in het Kennemerduinmeergebied. Dit zijn:
slobeend (1 paar), wulp (17 paar), tureluur (3 paar), veldleeuwerik (max.

14 zingende �� geteld) en tapuit, roodborsttapuit en paapje (elk 1 paar).



34

Bij vergelijking van de beide rapporten (a.W. en K.D.) is het volgende
vermeldenswaard, hetzij door de overeenkomst in doortrektijd of juist
door bepaalde verschillen.

Geoorde fuut In beide terreinen in augustus waargenomen.

Wintertalingen waren in het voorjaar in beide gebieden tot ca. half April

aanwezig (behalve het ene paartje, dat in het Infiltratiegebied bleef en

er misschien gebroed heeft).

Zomertaling Was in één of enkele exemplaren in het Kennemerduinmeer aan-

wezig in mei, juni en juli, maar in die tijd niet in het Infiltratiegeb.
In de le helft van augustus werd in beide gebieden doortrek geconstateerd

Kievit Het A.W.-rapport vermeldt; ‘Ondanks het feit, dat in het Infiltr.

gebied weinig specifiek kieviten-broedterrein is, blijkt de aanwezigheid

van water met zandige oevers een grote aantrekkingskracht uit te oefenen?

Die aantrekkingskracht is ook in het Kennemerduinmeer te constateren.

De in beide gebieden waargenomen nazomertrek van de kievit komt met el-

kaar overeen (Doortrek vanaf ca. 11 juli).

Regenwulp De waarnemingen (2 in K.D. en 1 in A.W.) vielen in de dagen

van 20 - 24 juli.

Witgatje Ook voor deze soort overeenkomende doortrektijd (vanaf ca.mid-

den juni).

Bosruiter Doortrek is van deze soort in de A.W. alleen waargenomen na

21 juli, maar in de K.D. ook in mei en juni.

Stormmeeuw Beide rapporten maken melding van roestende stormmeeuwen van-

af 5
—

juli. Echter waren het in de A.W, meest juveniele vogels, terwijl

het in de K.D, bijna uitsluitend of grotendeels adulte exemplaren betrof.

Kapmeeuw Het A.W.-rapport vermeldt; “Vanaf 9 juli regelmatig te zien in

troepjes, meest oude vogels met jongen.
•'

Dit kan in verband gebracht worden met onze waarnemingen aan het K.D.Meer

Daar werden omstreeks die tijd de jongen vliegvlug en verlieten met de

oude vogels het Meer.

Gele kwikstaart K.D.Meer; 11 aug. 7 axx. overtrekkend.

A.W.Infiltr.geb,: 13 aug. 1 ex.

Ook deze waarnemingen komen in tijd mooi overeen.

W.J. Akkerman

F. Bloem


