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Broedvogelinventarisatie stranden Stichtse brug 1984

Peter Dieperink

Inleiding ;

Terreinbeschrijving:

De ruim 30 ha. grote stranden zijn vergeleken met vorig jaar

weer verder begroeid geraakt. Het ingezaaide gras wordt hoger en

dichter en de aanplant van bomen wordt ook hoger, zodat het gebied

ogenschijnlijk steeds minder aantrekkelijk wordt voor kale grond
broeders. Bovendien is het gebied voor recreatie verder ontsloten

door een tweetal asfaltwegen. Ondanks dit alles was het aantal

broedende Visdieven en pleviertjes er hoger dan voorgaande jaren.

Methodiek:

Tijdens een viertal korte bezoeken (18/4;30/4;19/5 en 17/6) werden

de diverse territoria ingetekend op een kaartje. Aangezien dit

vooral bij Strandplevieren uiterst moeilijk is werd het aantal

aanwezige adulte vogels vandeze soort ook als maatstaf genomen.

Het aantal broedparen van het Visdiefje werd geschat, omdat anders

naar nesten gezocht moest worden.

Resultaten:

Aantal broedparen per soort;

Scholekster 3- 4

Kluut 5

Bontbekplevier 9-10

Strandplevier 28-31

Kievit 4- 5

Grutto 1

Tureluur 1

Kokmeeuw 1- 3

Visdief 30-35

Veldleeuwerik min.5

Graspieper 1- 2

Gele Kwikstaart 4- 6

Witte Kwikstaart 0- 1

Kneu 0- 2

Dit jaar hadden de vogels nauwelijks van de recreatie te lijden,

aangezien de stranden op enkele dagen na leeg bleven door het

matige weer.

Opmerkingen bij enkele soorten:

Strandplev±er_en_Bontbekplev±er;Doen hèt beide erg goed. De twee

soorten broeden zeer dicht op elkaar en van de weleens gesugge-

reerde onderlinge concurentie is hier weinig te merken. De lengte

van het strand (nl.1,7 km) verklaart misschien het zeer hoge aantal

broedparen. Er wordt voornamelijk langs de waterlijn gefourageerd.

Opvallend was dat de Strandplevieren ook wel hoog op het talud

van de R27 fourageerden, tot op 5 meter afstand van voorbijrazende
auto’s.

Op 17 juni waren er zeer veel vliegvlugge en bijna vliegvlugge

Strandplevieren aanwezig, samen met de adulte vogels bedroeg het

aantal toen minimaal 80 ex.!

De recreatiestranden ten westen van de Stichtse Brug zijn al eer-

der op broedvogels onderzocht in de jaren 1980 tot en met 1983.

Opvallend was toen het voorkomen en broeden van voor onze omgeving

hoge aantallen kluten, plevieren en sterns. In Korhaan 17(4),
blz 89-91 zijn de resultaten van deze tellingen te vinden. In

tegenstelling tot voorgaande jaren zijn dit keer ook de algemenere
weide-en zangvogels globaal geteld.
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Visdief; De kleine kolonie groeit gestaag. De vogels fourageren

hoofdzakelijk in het Eemmeer en in mindere mate in het Gooimeer

en boven enkele sloten van het Vierde Kwadrant en de Oostermeent.

Gezien de recreatieve functie van de stranden is het wenselijk dat

de kolonie naar het Eemmeer verhuist, zodat er meer groimogelijk-
heden zijn.(zie grafiek)

Kluut;Verdwijnt langzamerhand van het toneel. In 1981 broedden er

nog 40-50 paren (oostkant van de brug). De soort is kennelijk zeer

gevoelig voor toenemende drukte en veranderende vegetatie, meer

dan de beide pleviertjes. Op 19 mei werden 2 pulli gezien.

(zie grafiek).

Gele_Kwiks taar Toch een hoge dichtheid. De soort voelt zich goed
thuis in de jonge aanplant.

Grafiek: aantal paren per jaar

(oost-en westzijde stichtse brug)
a en b : maximum en min. aantal

broedparen.


