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Inventarisatie verslag oostelijk deel Hollands Ankeveense Polder 1975

door P. v.d. Poel

a. Ligging en grootte.

b. Landschap.

Het gebied bestaat uit weilanden afgewisseld door percelen moerasbos

(vooral elzen). Hier en daar zijn ruigtes aanwezig. Bebouwing vinden

we vooral in Ankeveen langs het Hollands End en het begin van de

Stichtse kade, aan de oostzijde van het gebied langs de Loodyk en

aan het eind van de Stichtse kade.

In het noord-oosten van het gebied ligt de voormalige Bussumse

vuilnisbelt.

e. Werkwijze.

Er werd gedurende de ochtenduren geïventariseerd (vanaf een half uur

vóór zonsopgang) op 17-4, 28-4, 29-4, 16-5, 28-5, 13-6 en 7-7, en in

de avonduren (22-24 uur) op 25-5 en 6-7. Bovendien werd het gebied

nog enkele malen ' s middags geobserveerd vanaf de Stichtse kade,

By het inventariseren werden alle zingende vrouwtjes, nesten en

vogels met jongen ingetekend op een kaart (schaal 1;2500). Van

sommige soorten werden ook de aanwezige paren genoteerd (b.v. een-

den) of alarmerende vogels (b.v. grutto).
Naderhand werd uitgezocht welke vogels drie of meerdere malen op

dezelfde plek werden waargenomen (broedgeval),
Voor zover mogelijk werd het gebied te voet doorkruist. Door tegen-

werking van één der voornaamste grondeigenaren uit Hollands Ankeveen

was het echter ónmogelijk het centrale weide-gebied te inventariseren

(Mogelijk daarom te weinig Kieviten en Grutto's en geen Watersnippen
of Tureluurs), De bosjes in het midden van het gebied zijn geïnventa-

riseerd door met een kano. de wetering af te varen. Vele slootjes
die wel op de kaart stonden bleken inmiddels dicht te zijn gegroeid.

Op één plaats werd waterdrieblad "fen,

De wetering maakte vooral ter hoogte van de voormalige vuilnisbelt

een smerige indruk (uitspoeling) en was daar moeilijk bevaarbaar.

d. Resultaten.

In de tabel is het aantal broedparen per soort vermeld, In deze tabel

kunnen de volgende tekens voorkomen:

? = Broedgeval onzeker

+ = Schatting werkelijk aantal broedparen

= Aantal broedparen groter dan of gelijk aan.

e. Overige waarnemingen.

1. Dodaars -lx waargenomen in wetering,

2. Aalscholver - regelmatig enkele exemplaren overvliegend.

3. Blauwe Reiger - regelmatig in gebied fouragerend, max. 6 ex.

4. - regelmatig in gebied fouragerend, max. 2 ex.

5. Knobbelzwaan - 2x waargenomen,

6. Rietgans -lx 1 ex, opvliegend by vuilnisbelt (17-4).
7. Stormmeeuw -lx waargenomen (17-4 1 ex.).

Het gebied wordt omsloten door Hollands End, Loodyk en Stichtse kade

(Top.krt. 1:25.000 No. 25H en No. 31F). De totale oppervlakte bedraagt

ca. 165 ha.
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8. Zilvermeeuw - 1 ex. waargenomen (l?-4 2 ex. ).

9. Kleine Mantelmeeuw - 1 ex. Britse vorm waargenomen (17-4).

10. Bosuil - 2x waargenomen in omgeving Ankeveen,

11. Gierzwaluw - regelmatig jagend boven gebied.

12. Grote Bonte Specht - lx waargenomen.

IJ, Boomkruiper - lx waargenomen.

Overzicht aantal broedparen per soort.

Bergeend 5 Boerenzwaluw +7 Grasmus 11

Wilde eend +2O Wielewaal 1? Braamsluiper 3
~

Wintertaling 1 Zwarte Kraai 5 Fitis j'"--- 24

Torenvalk 1 Kauw 3 Tjiftjaf 19

Patrijs 1 Ekster 2 Grauwe Vliegenv, 1

Fazant 6 Vlaamse Gaai 1? Heggemus 13
Waterral 1 Koolmees 6 Graspieper 1

Waterhoen 10 Pimpelmees 1 Witte Kwikstaart 2

Meerkoet 5 Matkopmees 3 Spreeuw 25

Scholekster 1 Staartmees 2 Huismus 30
Kievit 4 Winterkoning 45 Ringmus 2

Grutto 4 Roodborst 19 Groenling i

Houtduif 20 Merel 17 Putter 4')
Tortelduif 5 Zanglyster 6 Kneu 3
Turkse Tortel 1 Bosrietzanger 2 Goudvink 1

Koekoek 2 Spotvogel 3 Vink 4

Velduil 1? Zwartkop Tuinfl. 9 Rietgors 4
Veldleeuwerik 2 Tuinfluiter 20

N.B. Voor belangstellenden liggen inventarisatie-kaarten ter inzage

bij P, v.d. Poel of bij het archief der WO,

£) = 2 "Grensgevallen".


