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Dieren in de Flevopolders

Voor ons, vogelaars, is het lezenswaardig wat er gezegd wordt onder

het hoofdstuk: "Het landelijk gebied". Met toestemming van de redactie

laten we dit gedeelte hieronder volgen.

Het landelijk gebied

Niet alleen de mensen ontdekken de polders als een eldorado, maar ook

veel dieren nestelen hier graag. Flevoland ontwikkelt zich steeds

meer als een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende voge: s

en als broedgebied voor weide- en andere vogels.

Het aantal broedparen in het reservaat De Kievitslanden is thans min

of meer gestabiliseerd op de uitzonderlijke dichtheid van ruim 700

per 100 ha, verdeeld over plusminus 16 soorten.

Deze gunstige ontwikkelingen doen zich ook voor in andere natuurter-

reinen, zoals de Ganzengouw, en in Flevoland als geheel. Zo is het

geschatte aantal broedparen van de Bruine Kiekendief toegenomen

van ruim 100 in 1972, ca. 150 in 1973* ruim J00 in 1975» tot 450

in 1977-

In het personeelsorgaan van de Rijksdienst van de IJsselmeerpolders,

14e jrg. nr. 2, geeft prof. Van Duin in het traditionele februari-

artikel een overzicht van het wel en wee van deze dienst in 1977.

In deze beschouwing die ettelijke pagina’s omvat, vindt de lezer

veel interessante feiten en cijfers met betrekking tot het polder-

gebeuren.
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Ook de door deRIJP geplaatste nestkasten in Flevoland waren vrijwel

allemaal bewoond, onder meer door Kerkuilen (2 kasten), Torenvalken

(30), mezen (53) en Steenuilen (l).
De 143 nestkasten rond Lelystad waren voar ruim de helft bezet. De

invloed van de stedelijke sfeer kwam overigens niet alleen tot uiting

in de lage bezettingsgraad, maar ook in het grotere aantal verdwenen

nestkasten.

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is dat er thans in de zomer jaarlijks

duizenden Grauwe Ganzen ruien in Flevoland, voornamelijk in de

Oostvaardersplassen.

De stand van het reewild ontwikkelde zich goed. Verheugend is voorts

dat een vos en een visotter zijn gesignaleerd, zodat de fauna in de

polder allegs veelzijdiger wordt. De hazenstand liet zich aanvankelijk

gunstig aanzien, maar leed dit jaar weer grote verliezen door het

optreden van coccidiose. De konijnen zijn' intensief door het jacht-

toezicht bestreden in verband met schade aan de jonge bosaanplant, de

volkstuinen en dergelyke.

Ook de ganzen werden nauwlettend gevolgd en zo nodig verjaagd. Dat

moest om te ernstige schade aan de tarwe- en graszaadteelt te

voorkomen, hoe verheugend het ook is dat Flevoland een van de

belangrijkste pleisterplaatsen in West-Europa vormt voor de ganzen.

Het jachttoezicht was trouwens ook nodig ter beteugeling van stroperijen
en diefstallen.

Een bijzondere activiteit had betrekking op de verpleging van gewonde
stootvogels en uilen. In anderhalf jaar werden 15 vogels in asyl

ontvangen, waarvan 9 weer levend in vrijheid konden worden gesteld, te

weten 4 Torenvalken, 4 Buizerds en een Kokmeeuw.

Dit betreft natuurlijk maar een klein aspect van de vele activiteiten

voor mens en milieu, die hier door overheid en particulieren plaats-
vinden.

Aantal broedparen per 100 ha in het weidevogelterrein De Kievitslanden

196? 1972 1977

Weidevogels 61 377 531
Eenden 7 106 91
Hoenders

- 30 33

Zangvogels 31 104 69

Diversen 1 3 5

Totaal: 100 620 729


