V o g e l w a a r n e m i n g e n in M e i j e n d e l
b u i t e n het b r o e d s e i z o e n
s e p t e m b e r 1996 t/m f e b r u a r i 1997
H. Wanders,
Vogelwerkgroep Meijendel
Van Weede van Dijkeveldstraat 31, 2582 KR Den Haag

Behalve de tellingen in het kader van het broedvogelmonitoringproject (BMP),
waarbij 27 leden van de 'Vogelwerkgroep (VWG) Meijendel' 38 kavels hebben
geteld, zijn er ook buiten het broedseizoen door enkele mensen tellingen verricht
(tabel 1). Bij deze zogenaamde wintertellingen hebben in principe elf leden van de
groep in dertien kavels elke maand alle verblijvende en overvliegende vogels
geteld. De kavels zijn in figuur 1 gearceerd aangegeven.
Ook zijn vijf zogenaamde Punt-Transect-Tellingen uitgevoerd volgens het landelijk PTT-project van SOVON in de maanden november, december en februari. Op
twintig vastgestelde punten worden dan alle verblijvende en overvliegende vogels
genoteerd. De routes met de telpunten zijn weergegeven in figuur 2.
Omdat helaas slechts een klein deel van het gebied wordt geteld en ook niet
alle maanden (zoals voor een complete wintertelling en PTT) door iedereen is waargenomen, geeft het navolgende overzicht slechts een beeld van de soorten en de
aantallen, die men kan aantreffen bij een wandeling in de Meijendelse duinen. Er
zijn ook geen simultaan-tellingen uitgevoerd, zodat een vergelijking met andere
jaren niet zinvol en zelfs onmogelijk is. Het geeft zeker geen beeld van de totale
hoeveelheid vogels die er in het gehele terrein aanwezig zijn.

kaveltellingen
waarnemers

kavel

A.A. Dijstra
C. Fonhof & L. v. Dam
FC. Hooijmans
J.W. Hooijmans
W.S. Hooijmans
J. Oppentocht
A. Remeeus

13S
1B-43-45
13-14
4/5
17A
15-16
72-73-74

PTT
waarnemers

route

W. Calame
J. Bosland
C. Fonhof
H.P. van der Meer
A. Remeeus

B
D
E
F
1

Tabel 1. Deelnemende waarnemer, kavelnummer en routeletters van respectievelijk de wintertellingen en de PuntTransectTellingen (PTT).
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Fig. 1. Onderzochte kavels wintertellingen.

Het onderstaande overzicht geeft alle waargenomen soorten weer alsmede de aantallen van de verblijvende en overvliegende vogelsoorten. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden nu alleen minimale en maximale maandtotalen gecodeerd
weergegeven. Hierbij betekent achter de vogelnaam 4m 5-19, dat de bewuste soort
in 4 van de 6 waarnemingsmaanden is waargenomen met een maandtotaal van
minimaal 5 tot maximaal 19 exemplaren. De maandtotalen geven aan wat 11 waarnemers in 13 kavels en 5 routes hebben gezien. Na deze codering zijn over de meeste soorten extra gegevens opgenomen of is bij waarnemingen een volledige
beschrijving opgenomen.
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Roerdomp
Purperreiger
Blauwe reiger
Grote Zilverreiger
Knobbelzwaan
Wilde zwaan
Rietgans
Kleine Rietgans
Kolgans

70

4m 5-9
4m 2-32
4m 1-1

In dec. 5 in een klein wak
In jan. dreven er op zee honderden futen
In okt. 1 in kavel 4/5
ln dec. stond er 1 op het ijs
In sept. 1 overvliegend

4m 1-5
In sept. 1 in kavel 16
6m8-17
4m 3-10

De eerste drie kwamen eind okt.
In nov. 30 en in jan. 69 overvliegend
In dec. 30 overvliegend
In dec. was er veel trek. Door het zeer laaghangende wolkendek moeilijk te zien en te tellen, maar
wel goed te horen. In jan. veel overvliegende groepen van 11 tot 400. In febr een groep van 100 overvliegend
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Fig. 2. Onderzochte

routes van SOVON-PTT

(VWG-Meijendel).
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Grauwe Gans
Brandgans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaarteend
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
In diverse perioden
wezig, die vaak vol

Van okt. tot febr overvliegende groepen van 20-400
Van okt. tot febr. overvliegende groepen van 20-120
4 overvliegend in jan.
Alleen in jan. 13 exx
3m
2m
6m
6m
6m
3m
4m

5-6
2-4
10-88
5-106
34-113
2-4
1-29
Alleen in sept., okt. en nov. resp. 18, 12 en 12 exx.

6m 41-105
6m 13-193
waren er nog slechts enkele wakken in de infiltratieplassen aanzaten met vele soorten watervogels.

Toppereend
Eidereend
Brilduiker
Nonnetje
Grote Zaagbek

Op zee zwommen in jan. 35 exx.
In dec. 41 op zee

4m 1-25

Rode Wouw
Zeearend

Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Torenvalk
Smelleken
Boomvalk
Patrijs
Fazant
Waterral
Waterhoen

72

6m 1-9

In dec. 3, jan. 3 en febr 32
Niet in sept. en okt.
In nov. en jan. 4 en 9 overvliegend. In dec. 4 op zee
25 febr 1 ex. overvliegend
28 jan. Heldere vrieslucht, 1 adult laag overvliegend
in zuidelijke richting met de zon in de rug en de
gele snavel blinkend in het zonlicht; een perfecte
natuurervaring, aldus A. Remeeus
Alleen in okt. laagvliegend op jacht
Gehele winterseizoen gezien in alle kavels 1 of 2
rondvliegend
In okt. en nov. 1; in dec. en jan. 2
Een sperwer sloeg een kramsvogel, die door een
Blauwe Kiekendief werd afgepakt

6m 2-13
In dec. 1 en in jan. 2
4m 1-7
In okt. 1 jagend in kavel 16
In sept. 3 en in okt. 1
In okt. en dec. elk 1
6m 5-10
4m 6-27
4m 6-12

In jan. en febr. geen meer waargenomen
Geen waarnemingen meer na dec. Eind dec. viel de
vorst weer in en vroren de plassen dicht op enkele
kleine wakken na

Meerkoet

6m 59-1296 Eind dec. namen de aantallen snel af. In jan. verzamelde zich een klein aantal in de wakken (59). Na
de inval van de dooi in febr nam het aantal weer
spoedig toe

Scholekster
Bontbekplevier
Goudplevier

3m 1-6

De meesten op het strand
In sept., okt. en nov. resp. 4, 3 en 1 overvliegend
In sept. 10 en in jan. één groep van 89 exx. overvliegend

Zilverplevier
Kievit

In okt. 1 overvliegend
Diverse groepen van 10 tot 120 stuks in okt. zuidwaarts overtrekkend. In nov. nog enkele kleine
groepjes

Drieteenstrandloper

In dec, jan. en febr groepjes van 45, 18 en 5 op het
strand
Van 6-26 okt. 5 exx. in kavel 72 en in nov. 1
(Remeeus)
De meeste overtrekkend
Na dec. geen exx. meer
In okt. 1 overvliegend
Alle overvliegend
In sept. 2 overvliegend
In sept. 2
In sept. 3 en in nov. 1; alle overvliegend
Overvliegend in sept.
In sept. 1 in kavel 74
1 fouragerend boven de plassen in kavel IB in sept.
Rondvliegend, vaak op de plassen rustend en fouragerend op het strand
Op de plassen. Grote aantallen in dec. en febr op
het strand resp. 35 en 580
In sept. en okt. resp. 509 en 40 trekkend langs de
kust. Nov. en dec. resp. 50 en 48 op het strand
Het gehele winterhalfjaar in aantallen van 10-150
rondtrekkend en rustend op de plassen. Ook grote
aantallen op het strand: 400-1000
5m 1-16 Enkele op de plassen, grootste deel op het
strand

Bokje
Watersnip
Houtsnip
Rosse grutto
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Dwergmeeuw
Kokmeeuw

4m 1-7
3m 1-13

Stormmeeuw

3m 2-14

3m 2-6

6m 4-62

Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw

Grote Mantelmeeuw

Holenduif
Houtduif

Bosuil
Ijsvogel
Groene specht

6m 1-50

Vele trekkend in groepjes van 2-20. In dec. ook vele
fouragerend in kavel 74
6m 44-500 Veel overvliegende groepen, vooral in de maanden
okt. en nov. Ook tijdelijk verblijvend om te fourageren en op slaapplaatsen
Begin febr een slaapplaats van 3 exx in kavel 73
In sept., okt. en nov. 1 ex.
5m 1-6
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Zwarte specht
Grote Bonte Specht 5m 2-7
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik

Boerenzwaluw
Duinpieper
Graspieper
Oeverpieper
Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
2m2-15
Winterkoning
6m 17-63
Heggemus
6m 8-40
Roodborst
3m 6-133
Nachtegaal
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Merel
Kramsvogel

Zanglijster
Koperwiek
Grote lijster
Cetti's Zanger
Kleine Karekiet
Grasmus
Braamsluiper
Zwartkop
Bladkoninkje
Tjiftjaf
Fitis
74

In de laatste vier maanden steeds 1 ex.
Voornamelijk in de kavels met naaldbossen
In sept. en okt. groepjes van 2-9 trekkend en in nov.
één groepje van 14 exx. vliegend over kavel 74
Voornaamste trek in okt. en groepen van 4-50. In de
maanden daarna nog enkele groepjes van 2-20, die
zuidwaarts trokken. In okt. totaal aantal 980
In sept. 2 en in okt. nog 4 zuidwaarts vliegend
In sept. 1 ex.
Eind sept., okt. en begin nov. trek in groepen van 240. Totaal in deze maanden resp. 37, 1150 en 40
In okt. 6 en jan. 2 overvliegend (Remeeus)
Doortrek van 20 exx. in sept. (Remeeus)
Van 3 sept. tot 27 okt. slechts 17 exx. op trek
(Remeeus)
Overvliegend in sept. en okt.

ln okt. 103 en in nov. 133. Veel trek
In sept. 1 ex.
In sept. 8 exx.
Tussen 20 aug. en 28 sept. op 7 dagen in totaal 28
exx. (Remeeus)
In sept. 4 exx. en in okt. 2 exx.
In sept. 4 exx.
6m 27-136 In nov. en dec. veel overvliegend zuidwaarts
In sept. 7 exx. Daarna kleine en grote groepen
rondzwervend en fouragerend in de besdragende
struiken en doorvliegend zuidwaarts in groepen van
10-250. Totale maandaantallen in okt., nov., dec,
jan., en febr. zijn resp. 1000, 1470, 450, 2000 en 400.
5m 4-242 In okt. veel trek met een maandtotaal van 242
5m 2-980 In okt. fouragerende en overtrekkende groepen;
maandtotaal 980
In okt. 6 overvliegende exx. en in nov. en dec. elk
nog 1 ex
In sept. 1 ex. (Remeeus)
In sept. 3 exx.
In sept. 9 exx.
In sept. 3 exx.
In sept. 28, in okt. 2 en in nov., dec. en jan elk nog 1
ex.
Op 6 okt. 1 ex (Remeeus)
In sept. 56, in okt. 2 en in nov., dec. en jan elk nog 1
ex.
In sept. 23 en in okt. 3 exx.

Goudhaantje
6m
Vuurgoudhaantje 3m
Bonte vliegenvanger
Baardmannetje
Buidelmees
Staartmees
6m
Glanskop
6m
Matkop
Zwarte mees

Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Vlaamse Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Ringmus

Vink

Keep
Europese kanarie
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Frater

1-33
3-28

Remeeus telde in okt. in zijn kavel 28 exx.
In sept. 2 exx.
In okt. 50 en in nov 17 verblijvend en overvliegend
In sept. 1

2-23
2-5
In sept. 1; 4 in okt. en in nov. en dec. nog elk 1
Dit jaar een typische invasiesoort. Remeeus heeft
met diverse bezoeken in kavel 72 in sept. 61 exx. en
in okt. 242 exx. geteld, alle overtrekkend. De overige tellers meldden met 1 bezoek per maand in sept.
13 en okt. 62 exx., waarvan de meesten overvliegend

6m 98-136
6m 61-129
In nov., dec. en febr elk 1 exx.
Remeeus meldde in okt. nog 43 doortrekkers

6m 6-28
6m 38-95
6m 15-324 Onder andere in okt. 324 doortrekkers
In okt. 50 en in nov. 7 op doortrek
6m 53-175 Vaak grote groepen op het strand in dec, jan. en
febr. Veel zwakke en dode vogels op het strand
In okt. trek van duizenden exx., in nov. nog een
paar honderd. Daarna nog 1-5
In okt. 380 trekkende in zuidwestelijke richting
(Remeeus); daarna nog enkele in de overige maanden
In sept. 7 en daarna grotere aantallen, bijna alle
overtrekkend. Vanaf okt. t/m febr. resp. 462, 146,
55, 104. 54 exx.
Vanaf okt. voornamelijk overtrekkend van 24 tot 75
exx
5m 3-45

In sept. 1 ex
Verblijvend en trekkend
In sept. 2 en in okt. 1
Verblijvend en trekkend. Van sept t/m febr. 15, 96,
232, 27, 86 en 12 exx

Kleine barmsijs

In sept. 68, in okt. 15 en in nov. en dec. nog elk 1
In nov. 10 en in dec. 4 trekkend
In nov. 46, in dec. 19 en in jan. 35 meest overvliegend

Grote barmsijs

ln nov. 97 en in dec. 48 zowel verblijvend als trekkend

Kruisbek

In okt. 11 in kavel 72 fouragerend in de naaldbomen (Remeeus)
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Goudvink
IJsgors
Sneeuwgors
Bosgors
Rietgors

6m 3-16
Op 13 okt. 1 overvliegend (Remeeus)
Op 14 okt. 1 overvliegend (Remeeus)
Op 13 okt. 1 overvliegend (Remeeus)
4m 2-14

Slotwoord
A. Remeeus heeft, met name in de trektijd, meerdere dagen vogels geteld. De aantallen hiervan zijn buiten de algemene tellingen gehouden en in voorgaand overzicht apart vermeld met zijn naam.
De vogelwerkgroep Meijendel heeft ook dit jaar weer veel medewerking
ondervonden van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland waarvoor onze dank. Dank
ook aan alle medewerkers van de vogelwerkgroep die in weer en wind de gegevens
hebben verzameld.
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