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Rapport-Broedonderzoek-Weidevogels inzake broedende weidevogels binnen

de ringdijk aan de oostkant van het

Naardermeer, vnl. ten zuiden van de

spoorlijn, alsmede een inventarisa-

tie van het gebied rond de eenden-

kooi.

Assistentie is verleend doors H.H, Jager en Paul van der Poel, evenals

ondergetekende,

Doelstelling; De opzet was in eerste instantie de inventarisatie van de

: *'*

j weidevogels en onderzoek naar nestbeschermlngsmogelijkhe-

den bij het grasmaaien.

Begonnen werd met contact te leggen met de diverse pachters van de wei-

degronden om hun nodige medewerking te verkrijgen. Daarbij bleken enke-

len zelf natuurvrienden te zijn en hun reactie was uiteraard zeer posi-

tief, ook in medewerking. Dat kon helaas niet van alle pachters worden

gezegd. Uit eigen belang was de reactie niet bepaald negatief, maar het

hic] •• hield daar dan ook mee op.

KIEVITNESTEN; 25. Slechts zeer ten dele werd een legsel van U eieren

bereikt en alle uitgebroed.

Van sommige nesten bleken de eieren onbevrucht. Het onbevrucht zijn van

deze eieren staat vast, enerzijds door het normaal bebroed zijn, niet

tijdig uitkomen en ter plaatse voorzichtig openen van het bebroede ei

en anderzijds door het nemen van een steekproef in een kleine broedma-

chine met U eieren, waarvan 2 bevrucht bleken en tot volwassen kuikens

leidden en twee gelijktijdig onbevrucht bleken.

De oorzaak van het onbevrucht zijn is mij niet bekend.

De nesten hebben wij gemarkeerd met bamboestokjes. Van het tijdstip

waarop men ging maaien is ons geen enkele gedaan. Wel is

door de positief reagerende pachters rekening gehouden met de gemar-

keerde nesten, maar het eerste legsel was reeds uit de nesten, toen

het maaien begon, De beoogde bescherming is praktisch onbegonnen werk.

Het terrein is niet vrij van indringers. Enkele nesten zijn geraapt, on-

der medeneming van de bamboemarkeerstok(!) (ook geconstateerd door een

der pachters vanuit de verte),

Gezien het aantal gevonden kadaver- en verenresten van o.a, gans, Meer-

koet en Scholekster, alsmede verstoorde nesten en de aanwezigheid van

talrijke Zwarte Kraaien, lijkt mij het terrein nu niet bepaald veilig en

rustig voor de broedende weidevogels ter plaatse.

Volgens een der pachters hadden de Kieviten moeite met het voedsel zoe-

ken. Het wormenbestand in zijn grond was de laatste jaren erg teruggelo-

pen. bijna verdwenen zelfs!

Bij onze terreinbezoeken zijn ook drie verschillende verwilderde katten

waargenomen, die gezien hun uiterlijk -forse bouw en dikke glanzende pels-

reeds lange tijd daar hun vaste territorium moeten hebben, d.w.z. in de

lage bebossing van het Naardermeer.

GRUTTONESTEN: 2, Slechts één gevonden, dat naderhand verstoord bleek,

SCHOLEKSTERNESTEN: 2, Niet gevonden.

TURELUUR: 1 paartje waargenomen, zonder meer.

Naast sporen van de noodzakelijke aanwezigheid voor toezichts- en onder-

houdspersoneel van de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten, alsmede voor

enkele pachters, zijn door ons ook verborgen sloot-overgangen gevonden

van bepaald ongewenste bezoekers. Afdoende toezicht én maatregelen ter

voorkoming van dit ongewenste bezoek zijn heel moeilijk en misschien on-

mogelijk te verwezenlijken helaas.
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Door de laat verleende vergunning was ook slechts een globale inventari-

satie mogelijk van het terrein, De volgende vogelsoorten werden gezien :

Een totaal van 29 vogelsoorten. G. Tekelenburg

Bosrietzanger 2 ex.

Bosuil 1 ex.

Fazant 1 ex.

Fitis 13 ex.

Grauwe Vliegenvanger 2 ex.

Grote Bonte Specht 1 ex.

Heggemus 7 ex.

Holendulf 2 ex.

Kleine Karekiet 1 ex.

Koekoek 1 ex.

Koolmees 6 ex.

Matkop(mees) U ex.

Meerkoet 1 ex.

Merel 3 ex.

Pimpelmees 2 ex.

Rietgors 1 ex.

Rietzanger 2 ex.

Roodborst 8 ex.

Spotvogel 1 ex.

Staartmees 1 ex.

Tjiftjaf 12 ex.

Torteldulf 2 ex.

Tuinfluiter 3 ex.

Vink 3 ex.

Waterhoen 1 ex.

Wlelewaal 3 ex.

Winterkoning 12 ex.

Zanglljster 3 ex.

Zwartkop A ex.


