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Broedvogels van de wolfskamer (Gemeente huizen) in 1983

Verslag:

Inventarisatie;

Dick+A. Jonkers

Ilco van Woersem

Inleiding:

Terreinbeschrijving en oppervlakte

Het gebied bestaat voor het overgrote deel uit vochtig grasland waarin op tal

van plaatsen pollenachtige begroeiing van biezen voorkomt. Hier en daar staan

wat doorgeschoten wilgen waaronder de enkele paarden die het grasland begrazen
kunnen schuilen. Enkele verlande slootjes lopen in de richting van het Gooimeer.

In het oostelijk deel bevindt zich een rietveld met een oppervlakte van iets

meer dan 0,5 ha. Aan de noordzijde loopt langs het Gooimeer langs de volledige

lengte een rietstrook. De totale oppervlakte van het onderzochte gebied bedraagt

12,5 ha.

Inventarisatiemethode

Het gebied werd van half maart tot half juli één keer per week bezocht. Voorts

werd iedere maand een nachtinventarisatie uitgevoerd en werd drie keer (in april,

mei en juni) voor het ochtendgloren langs de rietstrook gevaren of over het fiets-

pad gereden. Alle waarnemingen werden op een kaart ingetekend.

Resultaten

Langs de rietrand bevond zich een kolonie van ca. 15 paar Futen. Door de sterk

wisselende waterstanden en een storm op Hemelvaartsdag bleven er tenslotte

slechts 3 tot 4 paar over die kans zagen jongen groot te brengen. De rietstrook

herbergde zeer veel Meerkoeten; er werd geschat dat minimaal 25 paar aanwezig

waren als broedvogel. Van de Krakeend waren altijd meer mannetjes dan vrouwtjes

aanwezig. Deze soort was ook altijd op andere plaatsen langs de kust te vinden.

In Alleyn et al (1971) staan voor dit gebied nog geen broedgevallen aangegeven.

Het gevonden aantal paren en de waarnemingen op andere plaatsen langs de kust

passen in het patroon van de zich uitbreidende stand van de Krakeend.

In de eerste helft van deze eeuw was de soort in ons land een schaarse broed-

vogel, die voornamelijk in Friesland in de omgeving van Eernewoude voorkwam.

(Koning in Teixcira 1979).

Ten westen van de rioolwaterzuivering van de gemeente Huizen, ingeklemd tussen

het Gooimeer en het fietspad naar het IJsselmeerpaviljoen ligt de Wolfskamer.

Tot nu toe waren er geen gedetailleerde broedvogelgegevens van dit gebied ver-

zameld. De Wolfskamer maakte deel uit van een telgebied dat in 1970 werd geïn-

ventariseerd ten behoeve van de Avifauna van Midden Nederland. Uit de in dat

jaar verzamelde gegevens is helaas niet op te maken welke soorten en aantallen

er in de Wolfskamer voorkwamen.
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Van het Porseleinhoen werden tien weken achtereen roepende exemplaren gehoord.

Het vochtige jaar leidde tot een goed jaar voor deze soort. Op tal van plaatsen

elders in ons land werden territoria vastgesteld. Tot eind maart werd een

roepende Waterral gehoord. Later werd nooit meer met zekerheid een exemplaar

vastgesteld zodat mag worden aangenomen dat dit een doortrekker is geweest.

De Kievit dichtheid was behoorlijk hoog. Er broedden minimaal acht paar, waar-

van ook de jongen werden waargenomen. In de rietstrook was de bezetting door

Snor en Rietzanger minimaal; (tabel 1) de Kleine Karekiet daarentegen was zo

talrijk dat het ondoenlijk was de territoria te scheiden.

Minimaal 30 paar waren aanwezig. Hoe groot dit aantal is moge blijke uit de aan-

tallen die van Dijk (1978) vaststelde op een traject van 14 1/2 km. tussen

Harderwijk en Elburg.

Van 1971-1978 was zijn maximale aantal daar 278. Ofwel gemiddeld 19 paar/km.

Bij de Wolfskamer min. 30 paar op 900 meter! Het verdient aanbeveling de hele

kuststrook van Muiden tot de Eemmond de komende jaren op rietvogels te inven-

tariseren.
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Tabel 1: Soorten en aantallen broedvogels in de Wolfskamer (gemeente Huizen)

in 1983.

Fuut + 15 (kolonie)

Meerkoet rain 25

Wildeeend + 7

Krakeend '2-3

Porceleinhoen 3

Bruine Kiekendief 1

Kievit 8-10

Tureluur 0- 1

Snor 1

Rietzanger 1

Kleine Karekiet min30

Rietgors + 10


