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

In de Graspieper 2 (1982), nr.1 verscheen het verslag van het SVN Bergeenden
onderzoek dat in 1981 in de provincie Noord-Holland gehouden werd. Het verslag 
werd samengesteld door Piet Zomerdijk. Hieronder volgen de resultaten van het on
derzoek in onze regio. Voor een gedetailleerd verslag verwijzen wij u naar de hier
bovengenoemde Graspieper. 

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

In de veenweidegebieden zijn Bergeenden tijdens de broedtijd schaars. Wel worden 
paren waargenomen die voedselterritoria bezetten, maar de aantallen zijn doorgaans 
klein. De voedselsituatie schijnt de beperkende faktor te zijn. 

In Waterland ontbreekt de Bergeend in de drassige graslanden nagenoeg geheel, 
alleen in de uitgeveende veenderij Zunderdorp, waar in de vuilnisbergen grote aan
tallen konijnen huizen, was in april een grote concentratie vogels (37 exemplaren) 
aanwezig, die vanaf begin mei terugliep tot 7 paar, die in het gebied bleven. 
Er werd een paar met 22 jongen waargenomen in juni, mogelijk een geval van crèche
vorming. 

In de akkergebieden rond het Noordzeekanaal vinden we een min of meer constante 
bezetting. Mogelijk zijn de vogels honkvaster door een gunstige voedselsituatie. 
In vrijwel iedere polder komen regelmatig 1 of enkele paren tot broeden: bijvoor
beeld Houtrakpolder (1-2 paar), Vereenigde Binnenpolders (tot 2 paar), Heksloot 
(2 paar), Zaandarnrnerpolder (1-2 paar). 
Naast akkergebieden vinden we hier ook het recreatiegebied Spaarnwoude, met bos
complexen in aanleg en een uitgestrekt opgespoten deels verruigd terrein. In grote 
delen is het zeer rustig. Behalve kanalen en ondiepe sloten vinden we hier enkele 
ondiepe plassen die ten gevolge van de opspuitingen zijn ontstaan. In het gehele 
gebied bezetten Bergeenden voedselterritoria, ook heeft een aantal paren hier ge
broed: bij Ruigoord (1 paar), recreatiegebied Spaarnwoude (4 paar), bij Halfweg 
(2 paar). Gunstige nestelomstandigheden zijn hier ruimschoots voorhanden. 

In het gebied tussen het IJmeer en Diemen, ten oosten van Amsterdam, hebben in 
1981 zeker 5 paar met succes gebroed. 

foto van "-ftllem v.d . Waal 
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LOPENDE ONDERZOEKEN VAN DE SVN IN 1982 

KLUTEN - EN BERGEENDENONDERZOEK 
Gekeken wordt naar het voorkomen van Bergeenden en Kluten in de broedtijd in 
Noord-Holland. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd en energie die u in het onde~ 
zoek wilt steken kunt gegevens verzamelen over een aantal vragen. Voor meer 
informatie, telformulieren en kaartjes kunt u zich wenden tot: 
Wim Ruitenbeek, 't Waver 37, 1843 JR Grootschermer. Tel. 02997 - 3231. Na 
1 juli : Nassauplein 17, 1815 GN Alkmaar. 

ONDERZOEK NAAR WULPENSLAAPPLAATSEN 
Gevraagd wordt 1 à 2 atlasblokken te onderzoeken op slaapplaatsen van Wulpen. 
Die slaapplaatsen worden dan op vaststaande data geteld. Informatie over het 
onderzoek, over de Wulp in het algemeen, over hoe slaapplaatsen zijn te achter
halen en hoe slaapplaatstellingen uitgevoerd kunnen worden, is beschikbaar bij: 
Dirk Tonger, Gasthuisstraat 1 zwart, 2011XN Haarlem, tel. 023 - 316652. 

LEPELAARONDERZOEK 
Doel van het onderzoek is te achterhalen waar de Lepelaars die in het Zwanen
water broeden, hun voedsel zoeken, en onder welke omstandigheden dat gebeurt. 
Gevraagd wordt waarnemingen te verzamelen in het gebied ten noorden van de lijn 
IJmond-Zaanstreek-Waterland in de periode april - juni. Daarnaast zal in de pe
riode 25 juli - 5 augustus in geheel Noord-Holland onderzocht worden waar 
Lepelaars fourageren. Het kontaktadres is: 
J. Manneveld, Doornenhof 9, 1741 ZE Schagen. Tel. 02998 - 1290. 

COODINATIECOMMISSIE VOOR ROOFVOGEL- EN UILENBESCHERMING IN NOORD-HOLLAND 
Deze commissie heeft al vele jaren gewerkt, onder andere aan het systematisch 
verzamelen van broed- en ringgegevens van roofvogels en uilen. Wat het komende 
jaar op het programma staat kunt u vragen aan: 
Frits Versluys, Zuiderweg 18c, 1461 GB Zuidoost-Beemster. TEl. 02998 - 1290. 

INTERNATIONALE WATERVOGELTELLINGEN EN NATIONALE GANZENTELLINGEN 
Op de vast ganzenpleisterplaatsen worden, steeds rond het midden van de maand, 
in december, januari, februari en maart de ganzen geteld. Rond midden januari 
worden in geheel Noord-Holland de aanwezige watervogels geteld. Voor meer in
formatie en opgave voor deelname: 
Dirk Tanger, Gasthuisstraat 1 zwart, 2011 Haarlem, tel. 023 - 316652. 

WAARNEMINGEN ARCHIEF 
Degenen die lid zijn van een vogelwerkgroep zullen hun waarnemingen opsturen 
naar hun eigen vereniging. Degenen die geen lid zijn kunnen al hun waarnemingen 
opsturen naar het waarnemingen archief van de SVN. In 1982 en 1983 wordt ge
vraagd in ieder geval waarnemingen op te sturen van: Zomertaling, Kemphaan, 
Beflijster, Klapekster, Velduil, Sneeuwgors, Bonte Kraai, Ruigpootbuizerd, 
Visarend en Lepelaar. Waarnemingskaarten kunnen aangevraagd worden bij, en op
gestuurd worden naar: 
M. van de Steeg, Overstort 69, 1613 BC Grootebroek. Tel. 02285 - 12147. 
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