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Nieuwe uitgaven van de Vogelwerkgroep

Publicaties zijn te lenen uit de verenigingsbibliotheek. De medewerkers krijgen gratis

een exemplaar.

Dick Jonkers

Resultaten van weidevogelinventarisaties in reservaten van Natuurmonumenten

In De Slaag is het voorkomen vastgesteld van 23 soorten, waaronder zes soorten van de Rode Lijst

met daarvan slobeend, zomertaling, grutto en tureluurals kwetsbare soorten. Onder andere door de

oppervlakte zijn de aantallen in De Slaag aanzienlijk kleiner. Er is ook
geen duidelijke trend, er zijn

voortdurend schommelingen.

Dick Jonkers 2010. Resultaten van weidevogelinventarisaties in delen van deNoordpolder te Veld,

Maatpolder (Eemnes) en object De Slaag(Hoogland) in 2010. Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken, Hilversum. Uitgave 195. 76 blz.

Maatpolder Buitendijks in 2010

In de Maatpolder Buitendijks waren in 2010veertig verschillende soorten broedvogels aanwezig.

Hiervan behoorden negen soorten tot de Rode Lijst, waarop de koekoek en de snor staan vermeld als

kwetsbaar. Op de lijst van talrijke soorten prijkt oeverzwaluw als talrijkste. De jaarlijks bewoonde

kolonie in een steile wand bevatte 157 bewoonde nestholen. Van de grauwe gans kwamen nog maar

In de Noordpolder te Veld en de Maatpolder huisdenin 2010 dertig soorten broedvogels. Elf daarvan

staan op de RodeLijst, met als kwetsbare soorten zomertaling, slobeend, grutto, bontbekplevier en

tureluur. De toename van de meeste primaire weidvogelsoorten is nog steeds spectaculair. Zo steeg de

kievit van 109 naar 216paren, de grutto van 205 naar 266 paren en de tureluur van 29 naar 123 paren.

De laatstgenoemde soort is dit jaar voor het eerst meegeteld tijdens de alarmtellingen. Het lijkt dat

erop dat de tureluur hiervoor altijd zwaar onderleid is geweest. De watersnip ging vooruit van drie

naar veertien paren. De kemphaan wist zich te handhaven; het aantal bedroeg nu negenparen. Een

nieuwe soort was de pijlstaart met één paar. Een andere soort die aanzienlijk vooruit ging was de

meerkoet van 82 naar 139 paren. Deze soort is altijd op dezelfde wijze geteld.
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zeven paren voor; in 2008 waren dat er nog 58! De achteruitgang is het gevolg van beperkende

maatregelen. Kleine karekieten bezetten 48 territoria. Het rietareaal was goed voor 36 broedparen van

de rietgors. Van de blauwborst, baardman en bosrietzanger waren acht broedparen aanwezig. Nieuwe

soorten waren wintertaling, kuifeend, nijlgans, waterral, bontbekplevier, watersnip, veldleeuwerik,

snor, sprinkhaanzanger en putter. Fazant, ijsvogel, tuinfluiter en grasmus lieten dit jaar verstek gaan.

Dick Jonkers 2010. Broedvogelinventarisatie Maatpolder Buitendijks in 2010. Vogelwerkgroep Het

Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 196.6blz. + bijlagen.

Resultaten van weidevogelbescherming in 2011.

Het broedseizoen is nog maar twee maanden afgelopen en de rapportage van de Weidevogel-

beschermingsgroep Westelijk Eemgebied is al weer gereed. Door 37 weidevogelbeschermers is een

oppervlakte van 962 ha onderzocht bij 39 agrariërs. Hiervan bestond 863 ha uit grasland en de rest uit

akkers. Een snipper van 45 ha hiervan, de Oostermeent, -op topgrafische kaarten vermeld als De

Kampen- bevindt zich in de provincie Noord-Holland. Het overige gebied - Eemland - valt onder

Utrecht. De resultaten van hun werk waren ook dit jaar weer hoopgevend. Totaal zijn er 634 legsels

aangetroffen en dat zijn er 72 minder dan in het voorgaande jaar. Die daling manifesteerde zich vooral

bij de kievit, waarvan dit jaar 429 nesten zijn

aangetroffen (490 in 2010). Het aantal grutto’s nam af

van 85 naar 76 paren, de tureluur van 56 naar 53 paren

en de scholekster van 50 naar 46paren. Van de overige

soorten waren o.a. bontbekplevier (9), slobeend (8) en

gele kwikstaart (5) vertegenwoordigd. Van de

gevonden legsels gingen er 182 (28,7%) verloren door

uiteenlopende oorzaken. Predatie was de belangrijkste
oorzaak voor het mislukken van de legsels, maar

vossen waren hier niet de predatoren. Opvallend is dat

vooral zwarte kraaien en meeuwen verantwoordelijk

waren voor het verlies vanl03 legsels bij kieviten.

Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied 2010. Resultaten-Verslag 2011. Vogelwerkgroep
Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 198. 6 blz. + bijlagen.
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