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HET SVN KLUTEN-ONDERZOEK, EERSTE VOORLOPIGE VERSLAG OVER 1981. 

In de Graspieper 2 (1982) ,nr.1 verscheen van de hand van Wim Ruitenbeek het ver
slag van het SVN Kluten-onderzoek zoals dat in 1981 in de provincie Noord-Holland 
plaatsvond. Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek in onze regio en een 
overzicht van de aantallen in de gehele provincie Noord-Holland. Voor een gedetail
leerd verslag wordt u naar genoemde Graspieper verwezen . 

AANTALLEN BROEDPAREN 

De deelnemers aan het onderzoek werd geadviseerd het aantal broedparen te bepalen 
door te letten op broedende vogels en op ouders met jongen. Het zoeken naar nesten 
werd met het oog op mogelijke verstoring afgeraden. De meeste tellers hebben zich 
aan deze methode gehouden. M~aelijk is deze wijze van i nventariseren iets minder 
nauwkeurig dan h et zoeken van ,~esten. Tabel 1 en figuur 1 laten het maximaal aan
tal vastgestelde broedparen per gebied zien. 

Opvallend is het grote aantal broedparen in de akkergebieden van de droogmaker
ijen en de IJpolders. Tussen de populaties van de broedplaatsen in de IJpolders, 
aan weerszijden van het Noordzeekanaal, bestaan waarschijnlijk nauwe betrekkingen. 
Fourageervluchten van vogels die ten noorden van het kanaal broeden naar het zuiden, 
zijn herhaaldeli jk waargenomen. Mogelijk wordt het four ageergebied "Lange Bretten" 
bij Halfweg door deze Kluten benut. 

Het enige gebied waar in de periode 1973-1977, de j aren van het SOVON broed
vogelonderzoek, flinke aantallen broedden, en waar in 1981 niets van bekend is ge
worden, is Waterland ten oosten van het Noordhollands Kanaa l . Toen broedden daar 
~ 45 paar (med. K. v.d. Vlies). Eijerman inventariseerde d e veenweiden van dit ge
bied echter in 1977 en vond toen niet één broedpaar. Moge l ijk broedden toen wèl 
Kluten op opspuitterreinen en dergelijke. Dit gebied vormt nog een onduidelijke 
faktor en verdient extra aandacht in het komende broedseizoen. 

Op grond van t abel 1 en het onzekere aantal broedparen in Waterland-Oost, kan 
het totale aantal broedparen van de Kluut in Noord-Holland, e xclusief Texel .en het 
Balgzand, geschat worden op minstens 410 en hoogstens 480. 

In 1981 broedden 108 à 114 paren ten zuiden van het Noordzeekanaal. 

-Fol::o Von Robert Heem<:,l<ed:: 



-------------------------------------------
Figuur I Vero;preiding van de broedparen van de Kluut in Noord-Holland in 1981, 

Het Ralgzand en Texel zijn niet opgenomen, 

Tussen {) ruwe schattingen 
op grond van oppervlakkige 
waarnemingen. 

--··--- ------ ---------- ------ ---- --·----- --
Tabel I Overzicht V!ln de aantallen hroc-dpnren pc> r brolad.;f..!bicd, ing:;_.dPel c.l per 

reg10, i v Noord-Holland exclus iPf Texel ~n het Balg7and in 198 1. 
Tcsscn ( ) ruwe schat t1ngen op Rrond van ,, ppervlaKklge \l,aarnem1 ,~gen . 
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