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Broedvogelinventarisaties in 1981 
 
Op de pagina hiernaast ziet u een kaartje, waarop alle in 1981 geïnventariseer- 
de gebieden zijn aangegeven. 
 
De kavels 1 t/m 5 zijn de kavels die al het langst in onderzoek zijn. Van 1966  
tot 1972 werden zij onafgebroken geïnventariseerd. Daarna werden de inventari-
satiewerkzaamheden aan dit gebied tijdelijk gestaakt in verband met het onder- 
zoek voor de Avifauna van West-Nederland. 
Groot was de vreugde voor de Noordwijkse vogelaars toen zij in 1978 weer te- 
rug konden keren naar hun eigen vertrouwde kavels in de noordduinen. Vanaf 1978  
tot heden werd dit terrein elk jaar weer trouw bezocht. 
 
In 1978 besloot de Vereniging het aantal kavels nog uit te breiden met de kavels  
6,7 en 8. Ook deze kavels zijn tot op dit moment elk jaar bezocht. 
Om de gegevens met oudere gegevens te kunnen vergelijken worden de inventarisa- 
ties van de Noordduinen dus altijd opgesplitst in het gebied ten zuiden van de 
Duindamse slag (kavel 1/5) en een gebied ten noorden van de Duindamse slag (ka- 
vel 7/9). 
 
De kavels L,M,N maken deel uit van een inventarisatie-project dat enkele leden  
van onze Vereniging al sinds 1978 uitvoeren. Dit project hield in dat het ge- 
hele Zuid-Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen binnen een aantal 
jaren geïnventariseerd zou worden. 
De kavels L,M en N vormen het sluitstuk van dit inventarisatiekarwei, dat dus in  
4 jaar geklaard is. 
 
Het gebied langs de Vogelaarsdreef werd voor het tweede achtereenvolgende jaar 
geïnventariseerd. 
 
Het Landgoed "Offem" wordt ook al zeer lang geïnventariseerd. 
 
Op Nieuw Leeuwenhorst werd alleen gekeken naar de nestkastbewoners. Dit was het  
werk van de Jeugdclub. 
 
Het Sportpark in Voorhout werd dit jaar geïnventariseerd door een inwoonster  
van Voorhout (drie keer raden wie), die het park wel een geschikt terrein vond,  
om zich wat te oefenen in het inventariseren. 
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Broedvogelinventarisatie 1981 Noordduinen kavels 1 t/m 5 
Noordduinen tot aan de Duindamse slag. 
 
Inventariseerders : kavel 1 - Dick Hoek 

  kavel 2 - Frank van Duyvenvoorde,Jaap Eisenga 
  kavel 3 — Jan Glasbergen  
  kavel 4 — Kees de Mooy kavel  
  kavel 5 - Wil Cramer,Arie Cramer 
 

Evenals voorgaande jaren (zie hierboven) is ook in 1981 dit gebied weer onder- 
zocht op het voorkomen van broedvogels. Het koude voorjaar van 1981 was er de 
oorzaak van dat vooral vroeg in het voorjaar het tellen via de zang niet mee- 
viel. Toch lijkt het resultaat niet slecht te zijn, als we de lijst in ogenschouw 
nemen. Heel grote verschillen met voorgaande jaren komen in deze lijst niet voor,  
al kan er bij een paar soorten wel een opmerking geplaatst worden. 
Allereerst de Fitis, die toenam van 58 paar (in 1980) tot 79 paar in 1981. In  
kavel 2 werd een sterke toename vastgesteld; er bevonden zich daar 28 paar Fitis-
sen. 
Ook de Nachtegaal gaf zo'n toename te zien, en wel van 20 paar in '80 tot 31 paar 
 
 
 


