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VOORWOORD

Beginnend in het jaar van afsluiting, 1969, zijn elk jaar broedvogel—
tellingen in het Lauwerszeegebied gehouden. De eerste jaren werden
deze tellingen uitgevoerd door o.a. A. Tinimerman (Staatsbosbeheer Fries—
land), H. van Elburg en K. Veenstra, medewerkers van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders (R.IJ.P.); van 1973 tot 1976 door Veenstra
alleen, soms geassisteerd door de jachtopzieners J. Onderdijk en
E. SchuldjJ. In 1977 is het door een ernstige ziekte van Veenstra,
welke later werd gevolgd door zijn overlijden, niet tot een telling
gekomen.

In het kader van rnijn studie aan de Rijksuniversjtejt Groningen, heb
ik, ls ctagiairc in dint v d R.IJ.P. de telling in 197S uitgevoerd.

Om in de toekomst de successie in de broedvogelbevolking beter te kun—
nen volgen, werd besloten om naast een integrale telling over het hele
gebied ook een aantal gebieden intensief te onderzoeken.

Graag wil ik op deze plaats de vele personen bedanken, die mij op eniger—
lei wijze hebben geholpen bij het veidwerk. In het bijzonder geldt dit
voor J. Onderdijk en E. Schuldink.
Voorts gaat inijn dank uit naar W. de Vries voor de verzorging van het
kaarrinateriaal; naar W. Altenburg, E. Boekema, J. Veen en J. van de
Veen voor hun aanvullende waarnemingen en naar M. van Eerden, R. Kwak,
H. Visser en L. Zwarts voor het doornemen van dit verslag en hun aan—
wijzingen voor verbeteringen.
Tenslotte wil ik S. Daan bedanken voor de grote gastv-rijheid, die ik
tijdens het veidwerk op zijn boerderij genoot.
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INLE IDING

In mei 1969 vond de afsluiting van de Lauwerszee plaats. Hierbij werd
ruim 9100 ha waddengebied aan de direete invloed van de zee onttrokken.
In het ingepolderde gebied kreeg de waterstand een peil, ongeveer gelijk
aan de vroegere laagwatersituatie. Grote oppervlakten zeebodein kwamen
hierdoor permanent droog te staan. Slager (1977) beschrijft de ontwikke—
ling van de vegetatie in de eerste vijf jaar na de afsluiting. Mm of
meer hieraan gekoppeld traden grote veranderingen op in de broedvogel—
bevolking van het gebied (Tinimerman 1972 en Van Eerden et al. 1979).

Dit versiag is in eerste instantie bedoeld om de in 1978 verzamelde
gegevens vast te leggen en te bespreken. Waar het zinvol leek is ge
poogd n v9rgelijking met dc gcgcvcn uit voorgaand jan t LUdk.zL1.
In de besprekingen is echter geen volledigheid nagestreefd.
De veranderingen in de broedvogelbevolking is bij de tellingen tot en
met 1976 niet bij elke soort even goed te volgen. Om tot een andere
opzet van de tellingen in de komende jaren te komen is in 1978 voor
het eerst geprobeerd erikele deelgebieden zo volledig mogelijk te inven—
tariseren. Hierbij is gebruik gemaakt van de karteringsmethoden (hoofd—
stuk 1). Hierdoor is een betroucqbaarder beeld verkregen van de broed—
vogelbevolking in enkele kleinere deelgebieden. De tijd ontbrak om
in te kunnen gaan op de binding van de broedvogelsoorten met het type
vegetatie, de vegetatiestructuur en de terreingesteldheid,
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1. METHODEN

I . 1. De intensief onderzochte gebieden

De ligging van deze gebieden is in figuur 2.2 aangegeven. Voor het in—
ventariseren van deze gebieden is in principe gebruik gemaakt van de

karteringsinethode (Pinowski & Williamson, 1974, Oelke, 1974).

De basis van deze methode is de veronderstelling, dat de broedparen

van veel broedsoorten duidelijk begrensde territoria bezetten, waar—

binnen de mannetjes zich als eigenaar inanifesteren. Door herhaling van

bezoeken komen deze territoria tot uiting door groeperingen van gekar—
teerde waarnemingen. De inethode is ongeschikt voor het tellen van vo—
gels, die in kolonies broeden. Broedvogels van de niet—zangvogelsoorten
kunnen in principe evenmin met de methode geteld woLdeu (Fiuowski
Williamson 1974).

De gevolgde werkwijze komt in het kort op het volgende neer (aangegeven

zal worden waar afgeweken is van de meest internationale richtlijnen

(Pinowski & Williamson 1974, Oelke 1974)):

1. Route. Bij elk bezoek aan een gebied werd ongeveer een vaste route

gelopen. De route lag dicht langs alle rietvegetaties. Voor andere

habitats werd een grote waarnemingsafstand aangehouden. Geen enkel

punt in de gebieden lag meer dan 100 in van de route. Richting en/of

begin— en eindpunt werden bij elk bezoek anders gekozen dan tijdens

het voorgaande bezoek.
2. Periode van inventariseren. Eind april kon pas met de tellingen in

de gebieden worden begonnen. Door deze late start zijn inogelijk

de broedparen van de graspieper en de rietgors onderteld. In de

eerste week van juli zijn de laatste bezoeken aan de gebieden ge—

bracht.
3. Bezoeken. De belangrijkste bezoeken zijn de zogenaamde vroege ochtend—

bezoeken. De zangactiviteit van veel vogels is s morgens nl. het

hoogst. Ongeveer een uur voor zonsopgang werd met waarnemen begon—

nen. De landaanwinningsvakken 'op de Pompsterplaat en de Sennerplaat

werden steeds op dezelfde ochtend bezocht. Deze bezoeken duurden

het langst: tot Ca. twee uur na zonsopgang.
Het aantal vroege ochtendbezoeken bedroeg zes aan de Schildhoek en

zeven aan de overige gebieden. De internationale aanbeveling is acht

voor open en tien voor gesloten habitats. De norm van acht is niet

gehaald door de late start van het onderzoek en het intensieve pro—

graniina dat naast deze inventarisaties werd uitgevoerd.

4. Weersgesteldheid. Door de verwachte lagere zangactiviteit en waar
neniingskans werd bij harde wind en regen van bezoeken afgezien.

5. Kaartmateriaal. In de Ezumakeeg werd gewerkt met een kaart met een

schaal van I : 5000. In de overige gebieden met luchtfoto's met een

schaal van I : 10.000. Deze foto's waren in 1973 genomen. Door veran—
dering in de vegetatiepatronen in de tussenliggende tijd was een

goede oridntatie op deze fotots op de Sennerplaat en de Schildhoek
moeilijk.
Pinowski & Williamson (1974) bevelen voor open habitats kaarten met

een schaal van I : 5000 aan; Oelke (1974) tot I 10.000. Door de

kleine territoria van verschillende rietbewonende zangvogelsoorten
was de schaal van I : 10.000 te klein.
Bij elk bezoek werden de vogels op een nog niet gebruikte kaart in—
getekend.

6. Waarnemingen. Vogels die gedrag vertoonden waar een territoriale be—
tekenis aan wordt toegekend en vogels die gedrag vertoonden dat op
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broeden wees werden gekarteerd. Bij de zangvogelsoorten hield dit
in dat bijna alle registraties betrekking hadden op zingende man—
netjes.
Hiermee is de aanbeveling van Oelke (1974) gevolgd en niet die van
Pinowski & Williamson (1974). De laatsten bevelen aan lle vogels
te karteren. Door de orintatiemoeilijkheden (zie boven) werd vermoed
dat geen betrouwbare extra informatie uit deze groep registraties
verkregen zou worden.
Overeenkomstig de aanbevelingen werd bij een registratie het gedrag
van de vogel aangegeven.

7. Soortkaart. De registraties werden ongewijzigd overgedragen op
soort—verzamelkaarten. Hierbij werden verschillende codes gebruikt
om de divercc bczockcn win tc gcvcn.

8. Evaluatie.
8.1. Territoria. In de aanbevelingen is het maximum aantal regi—

straties om een groep waarneiningen als territorium te erkennen
athankelijk van het aantal geldige bezoeken:

aantal geldige bezoeken 10 9 8 7 6 5

aantal waarneiningen 3 3 3 2 2 2

Onder een geldigbezoekwordt verstaan een bezoek waarbij een
soort waargenomen had kunnen worden. Bij laat terugkerende soor—
ten worden de bezoeken v66r de eerste waarneming dus niet meege—
rekend. Pinowskj & Williamson (1974) stellen als eis dat tenmin -

ste twee registraties een sterke territoriale betekenis (b.v.

-

zand) moeten hebben (vgl. hierboven).
Bij de kleine karekiet is de aanbeveling niet nagevolgd. Door
de late terugkeer van de soort was het aantal geldige bezoeken
maar vier of vijf. Een aantal territoria zijn erkend op basis
van n zangwaarneming. De soort lijkt desondanks onderteld
(figuur 3.12>.
Van enkele andere incidentele situaties waar dit ook toegepast
is wordt melding gemaakt bij de soortbesprekingen (hoofdstuk 3).

8.2. Aangrenzende territoria. Waar een groep registraties n of
twee territoria kunnen vertegenwoordigen, moeten volgens de
richtlijnen twee terrotoria erkend worden als er:
(I) n paar gelijktijdige registraties is, ondersteund door
andere waarnemingen,
(II) tenminste twee paren van niet gelijktijdige registraties
zijn, dus als er meerdere zwaartepunten in de groep optreden

(Oelke 1974).
Voor soorten met een lager aantal geldige bezoeken is gn paar
gelijktijdige registraties voldoende.
Pinowski & Williamson (1974) voegen hier nog aan toe: "If the
above requirements cannot be satisfied, then common sense in
combination with knowlegde of the species' territory, habitat
requirements and the general territorial behaviour must be used
in evaluation."
Behalve voor de kleine karekiet zijn in 1978 de onder (I) en
(II) genoemde richtlijnen gevolgd.

De niet zangvogelsoorten zijn over het algemeen op "zichtwaarnemingen"
gekarteerd. De wilde eend, siobeend, kievit en grutto zijn slechts
een korte tijd gekarteerd. Van de meerkoet en de kolonievogels zijn
de nesten geteld. Voor een deel gebeurde dit in extra, daarop gerichte
bezoeken.
Naast de vroege ochtendbezoeken zijn de Schildhoek en de Sennerplaat
nmaal overdag bezocht. Zowel in mei, als in juni is elk gebied n—
maal 'S nachts bezocht.
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een casetterecorder de zang afgespeeld van een aantal 's nachts actieve

soorten, waaronder b.v. de roerdomp, waterral en de porseleirihoen.

1 .2. Discussie karteringsmethode

De karteringsmethode is, op het zoeken van nesten na en een couibinatie

van deze twee methodes, de enige methode oin tot absolute dichtheden

van broedvogels te komen (Berthold 1976). Het bezwaar van deze twee al—

ternatieven is dat ze erg tijdrovend zijn en dat daardoor maar relatief

kleine gebieden met deze methoden geteld kunnen worden.

Bii het gebruik van de karteringsmethode komt het er vaak op neer dat

een territorium erkend wordt op basis van twee zangwaarnemningen.
Berthold (1976) geeft een uitgebreid overzicht van fouten en foutenbron—

in d methods. Aan nijn puntn van kritiek zijrl ring hJiP pirntefl
toe te voegen;
(I) de richtlijn voor het minimum aantal bezoeken wordt niet gehaald

bij laat terugkerende soorten,
(II) de aankomst van de vogels vindt niet tegelijkertiid plaats.

Hieruit volgt dat de kans dat een territorium erkend wordt niet het—

zelfde is binnen n soort. Dit is ook het geval aan her einde van het

broedsei zoen.
Berthold concludeert dat grove telfouten, zeker bij minder ervaren waar—

nemers, regelmatig voorkomen en dat de methode gecombineerd moet worden

met het vaststellen van nesten.
Opdam en Reijnen (1978) zien dit niet als een bruikhare oplossing. Deze

noemen de karteringsmethode de enige bruikbare methode, die de Nederlandse
ornitholoog ter beschikking staat om kwantitatieve gegevens over een avi—

fauna te verkrijgen.

De internationale aanbevelingen voor de karteringsmethode zijn opgesteld

oni tot een standaardisatie van de methode te komen. Uit de aard van de

richtlijnen is af te leiden, dat ze op nog onvoldoende methodisch onder—

zoek gebaseerd zijn.
Veel door B.rthold (1976) genoemde factoren zijn terug te voeren op de

vooronderstelling van de methode: de broedvogels van veel soorten bezet—

ten duidelijk begrensde territoria, waarbinnen de mannetjes zich als

eigenaar manifesteren. Dit laatste gebeurt vooral door zang.

Bij een paar soorten, b.v. de koolmees ,Parus major (Krehs et al. 1978),

is inderdaad aangetoond, dat zang een rol speelt bij het handhaven van

een territorium. Bij de rietzanger heeft de zang daarentegen alleen een

sexuele functie (Catchpole 1973). De rietzanger gebruikt, volgens

Catchpole visuele signalen voor het handhaven van een territorium. Bij

de, aan de rietzanger nauw verwante,kleine karekiet speelt de zang weer

een belangrijke rol bij de handhaving van een territorium. Catchpole

verklaart dit verschil met het verschil in habitat van beide soorten.

Veel verschillen in het patroon van de zangactiviteit van soorten in

het broedseizoen hangen mogelijk samen met de rol van de zang in socia—

le organisatie van een soort.
De praktijk van de karteringsmethode komt erop neer dat nagenoeg alleen

de zangwaarnemingen geregistreerd worden. Veel methodisch onderzoek aan

de methode is gericht op het verininderen van de te besteden tijd (b.v.

Opdam & Reijnen, 1978). Wellicht zou hierbij meer aandacht dan tot nu

toe besteed moeten worden aan de vraag hoe vogels van n soort gere—

gistreerd zouden moeten worden.

Onderzoek naar methoden voor bet tellen van niet—zangvogels zijn nog

nauwelijks verricht (vgl. Van Tol et al. 1979).
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1.3. Overige tellingen

Om tot eenvergelijking met voorgaande jaren te kunnen komen werd be—
sloten een groot aantal soorten (44) in het hele gebied te tellen. En
wel die soorten, waarvan bet mogelijk was een goed beeld te verkrijgen
van het werkelijk aantal aanwezige paren. Deze soorten zijn in tabel
5.2 aangegeven.

De wilde eend, slobeend, meerkoet, de steitlopers met uitzondering van
de kemphaan en de tureluur, de meeuwen en de sterns zijn over bet al—
gemeen nmaal geteld. Dit gebeurde in onderscheiden deelgebieden in
voor deze soorten bekende optimale telperiode (vgl. Vogelwerkgroep
Grote Rivieren 1973).
V.11 de uyeige van de 44 soorten is elke ontmoeting geregistreerd om
naderhand een 5 chatting te kunnn doen.
Bij beide methoden werden alle waarnemingen op kaarten (schaal I

25.000) verzameld en later op soort—verzamelkaarten verwerkt. De op
deze wijzen verkregen aantallen moeten als absolute minima opgevat
worden.

Waarnemingen van vogels van een aantal andere soorten werden voor een
groot deel ook verwerkt. BIj een aantal soorten zijn door extrapolatie
van de gevonden dichtheden in de intensief onderzochte gebieden schat—
tingen gemaakt voor de stand in het hele Lauwerszeegebied.

Bij een klein aantal soorten was bet getelde aantal paren zonder twijfel
gelijk aan het aantal aanwezige paren. Bij de overige soorten zijn hier—
van schattingen gemaakt. In hoofdstuk 3 wordt zo goed mogelijk aange—
geven hoe de verschillende aantallen per soort tot stand zijn gekomen.

1.4. De tellingen in voorgaande jaren

Van 1969 tot en met 1972 zijn de tellingen in de mnaanden april tot juli
uitgevoerd (Van Eerden et al. 1979); in 1973 en 1974 in mel en juni;
in 1975 en 1976 vanaf 10 mei tot Ca. half juni (telstaten Veenstra).

Van 1969 tot en met 1972 zijn de verschillende gebieden meerdere malen
bezocht; van 1973 tot en met 1976 in de regel slechts eenmaal (teista—
ten Veenstra). Bij een extensieve telling als in deze laatste periode
lijkt bet onmogelijk alle soorten vast te stellen. Verder moeten de
vastgestelde aantallen als absolute minima gezien worden. Hierop wordt
teruggekomen in de soortbesprekingen (hoofdstuk 3).

Tabel 1.1 Het aantal vroege ochtendbezoeken aan de intensief onderzoch—
te gebieden per maand

Gebied Ezumakeeg Schildhoek ZW—deel Sennerplaat &
Landaanw . —vakken Pomp—
5 terplaat

april 1 1

mel 2 3 3

juni 3 3 2

juli 1 1
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2. GEBIEDSBESCRRIJVING

2.1.. De ontwikkeling tot en met 1978

Figuur 2.1 geeft een beeld van de vegetatieontwikkeling, ontsluiting

en inrichting tot en met 1975.
Bet gebied beslaat ca. 2400 ha water en 6700 ha land; de bijbehorende

oeverlin is Ca. 100 km lang. In de loop der tijd IS C. 2000 ha als

akkerbouwgebied ontgonnen. Op zandige delen in bet noorden is in totaal

Ca. 450 ha bos aangeplant. Met uitsluiting van de als grasland beheerde

gebieden bli.jft er Ca. 3800 ha over, met een op z'n minst half—natuur—

Lijke karakter. Het gebied heeft een viak karakter en hoogteversChillen

zijn dan ook gering.

Bet gebied heeft een waterbergende functie, wat betekent dat er vaste

waterstanden worden nagestreefd. 's Zomers is dit —83 cm en 's winters

—93 Cm N.A.P. In het gebied monden het Reitdiep, de Lauwers, bet Dok—

kumnerdiep en de Zuider Ee uit. Via de spuisluizen bij Lauwersoog vindt

bij laagwater de afvoer plaats. Vooral in bet winterhalfjaar wordt hier

bet spuien regelmatig bemoeilijkt door hoge waterstanden in de Wadden—

zee. De aanvoer van water ult het achterland kan dan groter zijn dan de

spuicapaciteit bij Lauwersoog. Door het vlakke karakter van het gebied

komt het dan regelmatig tot uitgebreide inundaties, zeker bij over—

vloedige regenval. Ook in bet voorjaar kunnen grote fluctuaties in de

waters tanden op treden.
's Zomers kan de waterlijn op meerdere plaatsen een eind van de oever
liggen, waardoor op deze plaatsen een kale bodem voorkomt met soms een
slikkerig karakter, vooral in de bovenloop van de geu1en

Op de vlaktes vestigde zich al snel na de afsluiting een vegetatie van

soorten uit het zoute milieu. Aanvankelijk was zeekraal Salicornia sp.
dominant, in de latere jaren kwamen ook pioniers als schijnspurrie

Spergularia spp. voor. Nog weer later ontstond op veel plaatsen een

vegetatie, waarin grassen overheersten.

De successie van de vegetatie op de lager gelegen terreinen werd

door twee mnilieufactoren afgeremd. Via de capillaire werking van de

intacte fijnkorrelige bodem vond bij droogte zouttransport naar boven

plaats en bleef aan de oppervlakte achter, totdat een volgende regen—

bui het zout weer wegspoelde. Deze steeds terugkerende zoutconcentra

ties aan de oppervlakte verhinderde de kolonisatie door zout—mnijdende

planten. In de tweede plaats vond er door begrazing door waterwild

en hazen, afvoer plaats van het geproduceerde plantenmateriaal. Dit

leidde in het voorjaar op veel plaatsen tot een vrijwel kale bodem,

wat weer een gunstige kiemsituatie voor de eenjarige zoutplanten bete—
kende. Vergelijk ook Van Eerden et al. (1979) en Joenje (1979).
Deze situatie kwam in 1978 alleen nog op de laagst gelegen plaatsen
voor, vaak langs de oevers.

In de hoger gelegen delen verliep de ontzilting en de daarmee gepaard

gaande verruiging van deze terreinen sneller.

Naast bet plaatsen van paalschermen, is uit oogpunt van oeverbescher
ming, eerst proefsgewijs in 1970 en 1971 en op vrij grote schaal in de
periode 1974—1976, net Phragmites australis geplant.

In bijiage I zijn kaarten over de hoogteligging, waterdiepte en de bo—
demges teldheid opgenomnen.
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Fig. 2.1 Dichtheid begroeiing Lauwerszee 1970 chaaP 170.000
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Fig. 2.1 Dichtheid begroeiing Lauwerszee 1971 stiinl 110 000
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Fig. 2.1 Dichtheid begroeiing Lauwerszee 1972
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Fig. Li Dichtheid begroeiing Lauwerszee 1973 schaal 1 70ODO
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Fig. 2. 1 Dichtheid begroeling Lauwerszee 1914 schaal 1:70000
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Fig. 2.1 Dichtheid begroeling Lauwerszee 1975 schaal 1:70.000
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Fig 2.2 Globale indeling naar type begroeiing in 1918 netienl 1:70.000
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Figuur 2.2 geeft, ineer in detail, de situatie in 1978 weer. Tevens
zijn in deze figuur het telgebied en de intensief aangegeven gebieden
aangegeven. De graslanden in de Hoek van de Bant en op de Bochtjesplaat
zijn rijkseigendoin en vallen onder beheer van het waterschap Eastergo
Seediken. Op deze graslanden worden jaarlijks rundvee en schapen inge—
schaard. De graslanden in het telgebied bij Dokkumer Nieuwe Zijien zijn
in particuliere exploitatie. Dit geldt ook voor de twee meest oostelijk
gelegen landbouwkavels op de Zoutkamperplaat. Buiten het telgebied hg—
gen geen rijksgronden die onder beheer van de R.IJ.P. vallen.

Het netto—opperviak van de bosaanplanten bedraagt Ca. 350 ha. De oudste
aanplant is het Zuidwalbos (60.5 ha), geplant in het seizoen 197 1/1972.
Later volgdn in hct coirocn 1972/1973 hct Procfgebied Lauwersoog
(47 ha) en de eilanden in het Dokkunierdiep (met uitzondering van Senner—
oog) en de eilanden ten westen en zuidwesten van Lauwersoog; in 1973/
1974 het Proefgebied Ballastplaat (130 ha); in 1974/1975 het Marnebos
(50 ha) en in 1976/1977 de noordpunt van de aanplant op de Ballastplaat.
Zie ook figuur 2.1 Door de relatief kleine percelen, geringe hoogte,
de sloten met brede schouwpaden en de brede graspaden hebben alle aan—
planten een open karakter. In de randen is op veel plaatsen duindoorn
Hippopha rhainnoTdes aangeplant.
Een deel van het Zuidwalbos is in het seizoen 1977/1979 herbeplant.
Waar in het Zuidwalbos populieren Populus spp. zijn aangeplant, zijn
al een boom— en een struiklaag te onderscheiden. In de struiklaag over—
heerst op veel plaatsen els Alnus spp. In enkele percelen zijn in
plaats van populier zomereik Quercus robur of esdoorn Acer
nus cep1ant. Daarnaast bestaat eeideel van het Zuidwalbos uit gemengde
percelen.
De percelen in het proefgebied Lauwersoog hebben een homogenere samen—
stelling. Een ethel perceel is met spar Picea sp. of met zwarte den
Pinus nigra ingeplant.
Het Marnebos is nog gering in hoogte en heeft een armere structuur dan
de vorige twee gebieden. In de aanplanten overheerst zwarte els Alnus
glutinosa, in veel percelen gemengd met zomereik, esdoorn en in mindere
mate berk Betula sp.
In het proefgebied Ballastplaat liggen een aantal complexen van proef—
perken. Een proefperk bestaat uit bomen van n soort, welke tussen
hagen van zwarte els zijn geplant. Een proefperk is ca. 65 m x 36 m
groot. Soorten die in deze perken zijn geplant zijn: zomereik, grauwe
abeel Populus canescens, zwarte populier P. nigra, esdoorn en zwarte
den. Het gebied is opgevuld met percelen en singels, met vaak een hete—
rogenere samens telling.

Op diverse hoger gelegen plaatsen, zoals voormalige mosselbanken en
centra van verschillende platen hebben zich, als gevolg van de verder
gevorderde ontzilting, meer of minder uitgestrekte ruigtevegetaties
van voornamehijk "landriet" gevestigd. In de bezinkvelden van de voor—
malige landaanwinningswerken heeft deze vegetatie over het algemeen
een dichter karakter. In de bezinkvelden op bet westelijk deel van de
Zoutkamperplaat is de successie nog verder gevorderd en deze worden
door een dichte vegetatie van duinriet Calamagrostis epigejos gedomi—
neerd.
Ten oos ten van het Zuidwalbos in de Marnewaard vindt een zoute kwel
onder de afsluitdijk door plaats. Het zilte water wordt opgestuwd
en via een oude slenk naar bet Niuewe Robbengat afgevoerd. Als gevolg
van de zoute kwel kan zich in een brede laag gelegen strook een zee—
kraalvegetatie handhaven.
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Grote delen van de Marnewaard verschillen sterk van karakter in verge—

lijking met het centrale platengebied. In verband met de bosaanplanten

en in het kader van de voorbereidende inrichting in het kader van het
toekornstige militaire gebruik van het terrein worden grote delen sterk
ontwaterd. Door de hogere ligging en de zandige bodern dragen bepaalde

delen nen uiterst schraal karakter. Ten oosten van het Marnebos domine—
ren zelfs uitgestrekte mosvegetaties. De vlakte ten zuiden van het
Zuidwalbos wordt gedomineerd door een vegetatie waarin grassen, vooral
rood zwenkgras Festuca rubra, domineren. Ook vindt hier opsiag en
enorme uitstoeling van duindoorn Hippopha rhamnoides plaats.

Op De Rug en de Zuidelijke Lob vindt een begrazingsexperiment met schapen

plaats; in 1978 graasden er enkele tientallen schapen.
De platen worden verder niet afzonderlijk besproken. Met de in bijiage

I gegeven kaarten en de hierna te beschrijven intensief onderzochte ge—

bieden (met name de Sennerplaat en de Schildhoek) kan een beeld gevormd

worden van deze platen.

2.2. De intensief onderzochte gebieden

De ligging van de vier gebieden is in figuur 2.2 aangegeven; in figuur

2.3 zijn luchtfoto's van de gebieden opgenomen. Deze foto's zijn in

de nazomer van 1978 genoinen. Rietvegetaties, ruigtes en terreinstruc—

tuur zijn goed van deze foto's af te lezen.

De onderstaande beschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van bezoeken
aan de gebieden in juli 1979. De indruk bestond dat als gevoig van de
overvloedige regenval in 1979 de vegetatie ruiger en hoger was dan in
1978.

Ret gnventariseerde gebied is ongeveer 87 ha groot. Ret gebied bestaat

uit een zomerpolder met een kade en een strook land tussen het water
en de kade.
Langs de hele oever staat een smalle rietkraag, op de oostelijk punt
overgaand in een klein rietveldje met biezen Scirpus sp. Op enkele
plaatsen is het net weggeslagen.
De strook tussen de zomerkade en de oever is vlak en op enkele kalere
plekken na, bedekt met een korte grassige vegetatie (bedekkingspercen

tage: 10 — 60%). Overheersende soorten zijn hier veldbeemdgras Poa pra—

tensis en fioringras Agrostis stolonifera met enkele pollen zilte rus
Juncus gerardli.
Het gebied binnen de zoinerkade wordt doorsneden door een voormalige
slenk, die echter als sloot uitgegraven is. In de sloot staan pollen
zeebies Scirpus maritimus en in het zuidelijkste stuk hoog net. Als
gevoig van het uitgraven bevindt zich een brede, rijk gestructureerde

storingszone langs de oostrand van de sloot. Hier komen naast het domi—

nante net o.a. voor: hang wilgeroosje Epilobium hirsutum, akkerdistel

Cirsium arvense, akkermelkdistel Sonchus arvense, engels raaigras Lolium

perenne en pollen duinriet.
Ten oosten van deze strook is het terrein weer vlak met een korte gras—
vegetatie van veldbeemdgras, fioringras en geknikte vossestaart Alope—

curus geniculatus, met minder talrijke soorten als schijnspurnie, zeeas—

ter Aster tnipolfuin (klein), zilte rus, kamgras Cynosurus cristatus en
engels raaigras.
Het zuidwestelijk deel van het gebied komt hiermee sterk overeen, alleen
langs vroegere geultjes staan kleine rietpollen.
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In de noordwest hoek van het gebied ligt een met greppels doorgraven
deel. Dit is een deel van een bezinkveld in de voormalige landaanwin—
ningswerken. Na de afsluiting zijn t.b.v. een snellere ontzilting deze
greppels gegraven. Bet terrein doet tegelijkertijd open en rijk gestruc—
tureerd aan met ijie rietpollen in de greppels en daartussen een hete—
rogene vegetatie van o.a.: wilgeroosje Chamaenerion angustifolium, klein
hoefblad Tussilago farfara, akkerdistel, gewoon biggekruid Hypochaeris
radicata, paardebloearaxacum sp., akkermelkdistel, engels raaigras,
plukken duinriet, echte witbol Holcus laatus en fioringras.
Ten zuiden hiervan ligt nog een viak lager gelegen deel (de donkere
plek op de foto in fig. 4.3 ), waar nog velden zeekraal voorkomen,
afgewisseld met een korte vegetatie van kweldergras Puccinellia sp.
en geknikte vossestaart met nke1 pn11r 41i-p
De nog niet genoemde sloten hebben schuin afgestoken taluds en zijn over
het algemeen zonder watervegetatie.

Ret genventariseerde gebied is ongeveer 34 ha groot. Ook dit gebied
is na de afsluiting begreppeld, of de landaanwinningsgreppels zijn op—
geschoond voor een snellere ontzilting.
Door de greppels en de verschillende hoogtes in de vegetatie is het
gebied erg structuurrijk; ook het bedekkingspercentage varieert van 10
tot meer dan 100 procent. In de greppels staan rietpollen; de rillen zijn
bedekt met een zeer heterogene vegetatie van o.a.: wilgeroosje, klein
hoefblad, akkerdistel, gewoon biggekruid, paardebloem, akkermelkdistel,
rood zwenkgras, engels raaigras, echte witbol, pollen duinriet en fiorin—
gras.

Ret genventariseerde gebied is ongeveer 140 ha groot. Behalve een deel
van de Sennerplaat zeif, maakt ook de noordwest hoek van de Pomsterplaat
deel uit van bet geinventariseerde gebied.
Langs een groot deel van de oever staat een brede rietkraag. Ten noorden
van het schi.ereilandje is mattenbies Scirpus lacustris ssp. aangeplant.
In en voor de oever liggen bier een aantal slikveldjes. Het schiereiland
heeft een korte schaarse vegetatie van voornamelijk kweldergras met
schijnspurrie en zeeaster.
Ten noorden van dit schiereiland heeft de plaat een viak karakter met
een korte open vegetatie van kweldergras met schijnspurrie, zeeaster en
zoden fioringras. Noordelijker gaat deze vegetatie over in een rijkere
vegetatie (bedekkingspercentage: Ca. 80%) van fioringras en geknikte
vossestaart, met hier en daar o.a. hang wilgeroos,je en pollen zilte rus.
De noordwest hoek van de Poinsterplaat komt hiermee sterk overeen. Onge—
veer halverwege de aanlegsteiger gaat de vegetatie langzaam over in een
ijle ruigere vegetatie van vooral net en zeeaster, naar bet centrum
van de plaat in dicbtheid toenemend met o.a. hang wilgeroosje. In de
ondergroei kunnen grassen domineren (kweldergras en fioringras) of
kruiden met o.a.: sierlijk vetmuur Sagina nodosa, rode ogentroost Odon—
tites verna, duizendguldenkruid Centaunium_sp. en mos. Op grotere open
plekken ten oosten en zuidoosten van de aanlegsteiger domineert fionin—
gras vermengd met o.a. rode ogentroost en zeeaster; op schralere plekken
is de bodem bijna kaal met relatief veel mos.
Langs de oever zijn op enkele plekken schelpenstrandjes.
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Schi idhoek

}et gernventariseerde gebied is ongeveer 188 ha groot. Aan zowel de noord
als de zuidoever ontbreekt over grote lengte een oeverbegroeiing. Aan de
westkant staat een rietkraag op enige afstand van de oever in een geul.
Bij de twee aanlegsteigers staat een houten barak t.b.v. onderzoek.
Ln het centrum van de plaat staat een ruige vegetatie, waarin net
domineert. Andere soorten hierin zijn o.a.: wilg Salix spp., sierlijk
vetmuur, hang wilgeroosje, kleinbloemig wilgeroosje Epilobium parvi—
florum, zeeaster, reukioze kamille Matnicania manitima spp. inodora,
paardebloem, pollen duinriet, fioningras en geknikte vossestaart.
De ruigte ten westen van de aanlegsteigers lijkt hier sterk op, maar is
minder homogeen. Hang wilgeroosje en duinriet treden sterker op de
VuoLgLuLld eu placLLbelik i, de vgtatie ijier en minder hoog. In ccn
eerder stadium heeft al opsiag van wilgen plaats gevonden en enkelen zijn
al enkele meters hoog.
Ten oosten van de barak staat een open schrale vegetatie (bedekking:
10 — 40%) van oa. zeeaster en fioningras; ook treedt mos erg op de
voorgrond.
Ten westen en noorden van het centrum van de plaat overheerst een korte
grassige vegetatie van o.a. fioringras, geknikte vossestaart en op de
lagere delen een spaarzamere vegetatie van o.a. kweldergras met schorre—
kruid Suaeda inanitima. In 1978 trad zeekraal hier nog op meerdere plaat—

sen op de voorgrond.
Vanuit het centrum naar het oosten overheerst weer een vlakke korte
grassige vegetatie. In de zuidoost hoek domineert fioringras hierin.
De noordoever is spaarzamer begroeid met o.a. schorrekruid.
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3. OVERZICHT VAN DE BROEDVOGELS IN HET LA1JWERSZEEGEBIED

De resultaten van de intensief onderzochte gebieden zijn in tabel 3.1
weergegeven. Zij zullen niet apart besproken worden. Waar nodig zijn
opinerkingen opgenomen in de soortbesprekingen.

In tabel 3.2 staat het overzicht van de broedvogelbevolking in het jaar
van afsluiting tot negen jaar erna. In 1969 is de Lauwerszee inidden in
het broedseizoen, op 23 mei, afgesloten. De vermelde aantallen voor
1969 hebben dan ook uitsluitend betrekking op de broedvogels van de kwel—
der (ca. 750 ha). Timinerman (1972) beschrijft de gevolgen van de afslui—
ting voor de broedvogels en de veranderingen in de broedvogelbevolking
in het eerste jaar na de afsluiting. Van Eerden et al. (1979) doen dit
v-rnr d jrr er 1,et 1976.

De gegevens in tabel 3.2. hebben niet elk jaar betrekking op hetzelfde
gebied. In 1969 en 1970 (Tinimerman 1972), en vermoedelijk ook in 1971
en 1972 zijn alle gronden binnen de Lauwerszeedijken geteld. Vermoedelijk
na 1972, maar zeker in 1975 en 1976 zijn de landbouwgronden slechts zeer
extensief geteld en is de zomerpolder in de zuidwest hoek niet meer
geteld.

Verder zijn dezelfde grenzen aangehouden als in 1978 (figuur 2.2 ). Over
1973 en 1974 is verder niets bekend.

Bij de soortbesprekingen is dezelfde volgorde aangehouden als door de
Cojnuijssje voor de Nederlandse Avifauna (1970).

Een eventuele vergelijking tussen 1978 en voorgaande jaren zal vooral
betrekking hebben op de periode 1973 tot 1977 en is, tenzij anders ver—
meld wordt, gebaseerd op de teistaten van Veenstra (R.IJ.P.—archief).
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BroedVOgels in 1978

Tabel3.I Resultaten van de intensief onderzochte gebieden, gegeven in absolute aantallen en (bij vogels die
verspreid over bet gehele gebied broedden) in dichtheden per 100 ha. Bij vogels die langs de
oevers broedden is de dichtheid uitgedrukt in kilorneter—OeVerli Jo.

A aanwezig

gehied Ezuinakeeg Landaanw. Zw. deel Schildhoek
vakken Sennerplaat

Pomps terpl.

oppervlakte (x ha) 87
188

oeverlijn (x kin) 1.5 0 6.4 6.2

aantal dichth/ aantal dicbthl aanral dielidf .rnt1 dichth/ gomiddl' ihiheir1

100 ha 100 ha 00 ha 00 ha paar/ paar/krn
00 ha oeverlijn

fuut 1

2 I
.3

roerdotnp I
I

wilde eend II 13 5 15 20 34 20 II 12.6

zoinertaling 1
.2

krakeend 3 3 4 3 7 4 3.2

slobeend 5 6 7 5 3 3 3.4

kuifeend 4 4 3 .6

tafeleend I
.1

bergeend 3 3 20 34 II 6 7.6 2.4

bruine kiekendief I
3 I 1.1

fazafit A

porseleinhoen I
I

.1

meerkoet 33 39 45 6.7

scholekster 3 15 26 39 14 7 12.0

kievit 23 27 3 9 32 23 37 20 21 .7

kleine plevier 3 2 3 2 1.3

grutto 25 29 2 6 27 39 39 23 23.7

tureluur 30 32 25 18 30 16 14.4

keinphaan 33 9 6 3 4.3

kluut 32 5

zi lvermeeuw 7

koknieeuw A

dwergineeuw 3

visdief 40

veldleeuwerik 43 50 21 62 20 14 42 22 28.3

graspieper i3 35 36 47 6 4 10 5 30.3

witte kwikstaart I 1 2 I .7

gele kwikstaart 4 6 2 6 II 8 20 II 8.2

sprinkhaanrietZanger I
4 3.1 .4

grote karekiet 2 .1

Kleine karekiet 27 73 79 12.6

bosrietzanger
1 .2

rietzanger 9
2

grasmus 1 3
.2 .8

baardnnet)e 5 1 1.1 .4

rietgors 9 4 32 28 26 4.3



Tabel 3.2 Broedvogels van bet Lauwerszeegebied van 1969 tot
en met 1976 en 1978.

o) = mci. de als vermoedelijk opgegeven broedparen.
x) getallen hebben sheen betrekking op de 4 intensief

onderzochte gebieden.
+ soorten waarvan zoveei mogehijk broedparen zijn geteld

in bet gebied in 1978.

1978

vastge— schat—
steld ting

fuut (Podiceps cristatus)

dodaars (P. ruficolhia)

13 10—20

— 0—5

zomerraling (A. querquedula)

krakeend (A. strepera)

smient ( A. penelope)

pijlstaart (A. acuta)

slobeend (A. clypeata)

248 500 857 860—1000 +

1—2 1—2 +

2
50 8° 72 75—100 +

I I—S

2 4 4—15

95 76 71 80 35 57 76 107 90 100—150 +

krooneend (Netta rufina) 2 +

kuifeend (Aythya fuhigula)

tale leend (A. ferina)

7 5 13 22 44 106 106—150

3 II 11—20

bergeend (Tadorna tadorna) 30 31 15 30 45 57 73 352 350—450 +

knobbelzwaan (Cygnus olor) +

patrijs (Perdix perdix) 3

kwartei (Coturnix coturnix)

fazant (Phasianus colchicua) 17

vaterral (Rallus aquaticus)

porseleinhoen (Porzana porzana)

vaterhoen (Gahlinula chloropus) 3

meerkoet (Fulica atra) 6

13 26 53 48 104 127 31 50—100 +

2 2—10

A A 310 227 260 395 + 350—450

2 5—10

I I 10 12 14 14—25

6 16 66 94 176 491 500—650

scholeks ter (Haematopus
ostralegus)

320 242 143 122 130 168 155 336 839 850—925 +

kievit ( Vanehlus vanellus)

bontbekpievier (charadius
hiaticula)

kleine plevier (C. dubius)

strandphevier (C. alexandrinus) 6

119 190 255 335 865

33 13 39 47 35

956 970—1050

28 28—30

watersnip (Calhinago gallinago)

wuip (Numenius arquata) 2

grutto (Limosa hiniosa) 18 28 32

tureiuur (Tringa totanus) 364 149 103

kemphaan (Philomachus pugnax) 10 22 22

I 2

2

37 145 194 250 775

60 95 87 145 335

47 12 16 50 156

598 650—750

624 500—600
19x)

150—250

kluut (Recurvirostra avosetta) 780 313 610 787 247 189 350 560 289 300—400 +
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voge isoort 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

iO

1°

steliaris)

wiicle eend (Anas platyrhynchos) 287 309 560 676 360 218

1° 10 40

2 2°

0 01U

3 I +

bruine kiekendief (Circus
aeroginosus)

blauwe kiekendief (C. cyaneus)

grauwe kiekendief (C. pygargus)

torenvalk (F. tinnunculis)

+

+

5 15 37 37—42 +

0—I

2 4

8 10 21

0—1 +

4—5 +

+

20 63 90

5 17

+

+

2 2 3 2 9 16 22 22—25 +

43 54 73 38 31 21 28 45 45—50 +

+

+

+

+

+

+



978
vastge— schat—
steld ting

zilverneeuv (Larus argentatun)

kokineenw (L. ridibundus) 15570

dwergneeuw (L. minutus)

zwarte stern (Chlidonian niger)

visdief (Sterna hirundo) 125

noordse stern (S. paradieaea) 7

visdief/nnordse stern

dwergntern (S. albifrone)

grote srern (S. sandvicensis)

I 4

6450 9600 11090

7

140 395

34 36

637 224

6 6 5

36—ISO +

63—62

300— 350

150—175

veSduil (Asic flauneeun) 13 3 6° 2° 7°)
4 4—5 +

veldleeuwerjk (ASauda arvensis) 27

bnereniwaluw (Ilirundo rustira)
huiszwaluw (Oelichon urbica)
oeverzwaluw (Riparia riparia)

29 37 66 65 93 329 295 l28" 3500—2000

8 30—25

9 10—25

9 +

graspieper (Anthun pratennis)

witte kwikntaart (Motacilla
alba)

gels kwikntaart (M. flava)

30 38 36 39 60 65 78 373
45x)

500—3000

1 6 I 34 26 12 37 37—25

340 78 57 39 35 25 49 76 37x) 450—700

merel (Turdun inerula)
tapuit (Oenanthe oenanthe)
rondbornrtapuit (Saxicola

torquata)
paapje (S. rubetra)
swarte rondntaart (Phoenirurus

orhruros)

sprinkhaanrietzanger (Lotue tella

naevia)

snor (L. luncininides)

grote karekiet (Arrncephalun
arundinareus)

kleine karekiet (A. ecirnaceun)
bnsrietzanger (A. palustri.s)
rieteanger (A. srhoenobaecus)

spotvogel (Rippolais icterina)

grasmun (Sylvia tniusunis)

braainsluiper (S. currura)

firm (Phylinecopus rrochilus)

8
795)

70

39 43

33

I 0

6

3500—2000

200—300

60—100

I 3—20

15—20

30—20

25—50
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FUUT Podiceps cristatus vastgesteld: 13; schatting: 10—20

Ret broeden van de gelokaliseerde paren in het Oude Robbengat en de

\Tlinderbalg is niet met zekerheid vastgesteld (figuur 3.1 ). In de in—

tensief onderzochte gebieden zijn relatief meer paren vastgesteld dan

elders in het gebied (tabel 3.4 ). Doordat de paren in deze gebieden

weinig zijn waargenomen, lijkt het twaarschijnlijk dat buiten deze
gebieden meerdere paren over het hoofd zijn gezien. Ook in de vorgaan4
de jaren lijkt de soort onderteld (tabel 3.3 ).

Nestgelegenheid lijkt op dit moment geen beperkende factor voor het
aantal broedparen te zijn. De situatie lijkt vergelijkbaar met die in

Zeeland (Meininger 1977). Ook hier ontbreekt de fuut op veel ogen—
schijnlijk geschikte plaatsen. Leys en De Wilde (1971) geven als
mogelijke oorzaak bet ontbreken van geschikt voedsel voo de pulli door
water met een te hoog zoutgehalte.
Er zijn in 1978 geen gegevens van pulli verzameld; pull1 zijn trouwens

nauwelijks waargenomen.

DODAARS Podiceps ruficollis niet vastgesteld; schatting: 0—5

De dodaars is in de broedtijd een moeilijk waar te nemen soort, tenzij

gebruik gemaakt wordt van een casetterecorder voor nabootsing van het
geluid. Hiervan is in 1978 geen gebruik gemaakt, ook niet in de inten—
sief onderzochte gebieden.

De enige waarneming werd gedaan op 22 april op de Zoutkamperril, mogelijk
betrof dit nog een doortrekkende vogel.

Broeden moet niet uitgesloten worden in het gebied. Dit geldt vooral voor
die plaatsen, waar een verlandingsvegetatie op gang komt, bijvoorbeeld
in de Ezumakeeg, waar in 1975 en 1976 een paar heeft gebroed.

ROERDOMP Botaurus stellaris vastgesteld 6
;
schatting: 6—10

Ret aantal opgegeven paren betreft het aantal gelokaliseerde territoria

(fig 3.1 ). Polygynie wordt regelinatig van deze soort gemeld (Bauer &

Glutz 1966, Cramp & Simmons 1977). Alleen in de intensief onderzochte

gebieden is geprobeerd alle territoria vast te stellen.

In 1977 is de soort voor de eerste keer in de broedtijd in het gebied

vastgeaceld (mededeling Bruinenberg—P.inSfl1), maar mogelijk heeft de roer
domp zich al eerder gevestigd. Door de toenemende rietbegroeling is
vestiging in overige delen van het gebied in de komende jaren waarschijn

lijk.

WLLDE EEND Anas platyrhynchos vastgesteld 857,; schatting: 860—1000

De soort is voor het belangrijkste deel tussen 17 april en 13 mel geteld:
eerst grazende en rustende paartjes, later wakende mannetjes.VoO]ieflkele
later bezochte gebieden zijn schattingen gemaakt uit het aantal in
kleine groepen verzamelde mannetjes.
Doordat fouragerende eendeparen nog verplaatsingen kunnen vertonen, al—

vorens te gaan nestelen, is bij de eenden voor een grovere gebiedsinde

ling gekozen dan bij de steltlopers (figuren 3.2 en 3.4. ). De versprei—

ding van de soort is in tabel 3.3 beschreven. Het opgegeven aantal pa—

ren voor het landbouwgebied is geschat uit een telling van 642 ha (zie

bijlage II).
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It de intensief onderzochte gebieden is niet naar nesten gezocht. Door
de hierboven genoemde verplaatsingen kan de onverwachte lage dichtheid
it de voormalige landaanwinningswerken op de Pompsterplaat verklaard
worden, zeker in vergelijking met gebied nr. 8 (figuur 3.2 en tabel
3.3 ).

Van Eerden et al. (1979) suggereren dat de lagere aantallen na 1972
(tabel 3.2 ) in de eerste plaats verklaard moeten worden met het in cul—
tuur brengen van gronden in het zuiden van het gebied (vergelijk figuur
2.2 ). Naast deze inperking van geschikt habitat lijkt een deel van de
achteruitgang verklaard te kunnen worden met het later tellen in 1973
en latere jaren (vergelijk hoofdstuk 1 .4 ). Ook kan inperking van het
telgebied een ml sp1en.
Het is onzeker of in de periode 1973 tot en met 1976 een consequente tel—
inethode is toegepast. Uit de afgeronde aantallen per deelgebied in 1976
(teistaten Veenstra) zou geconcludeerd kunnen worden dat in dat jaar
voor het eerst ook de sozen van mannetjes bij de tellingen zijn betrok—
ken.

De geleidelijke toename die overblijft kan verklaard worden met toene—
mend aanbod van geschikt habitat.

WINTERTALINC Anas crecca geen broedvogel
Gedurende de hele periode Is de soort waargenomen; tot eind mei vooral
paarsgewijs of in kleine groepjes, in juni in jets grotere groepen van
hoofdzakelijk mannetjes.
Er is geen enkele waarneining verkregen, die op broeden wees. De grotere
groepen in juni zijn slechts zelden genoteerd;
twee voorbeelden:

Vlinderbalg 20 juni 27 mannetjes en 3 vrouwtjes
Oude Robbengat 21 juni 25 mannetjes en 5 vrouwtjes

Vermoedelijk zijn dit overzomerende vogels die aan de rul beginnen. Het
mannenoverschot kan verklaard worden door ruitrek van de mannen, terwiji
de wijfjes nog broeden (Cramp & Simmons. 1977).
Op de Zoutkamperplaat is in 1968 een legsel gevonden (Stichting Avifauna
van Friesland, 1976a).

ZOMERTALING Anas querquedula vastgesteld: 1—2; schatting: 1—2

Na half mel zijn zeer weinig waarnemingen gedaan:
Pampusplaat 24 mel I paartje

Sennerplaat (in— 30 mel I paartje
tensief onderzocht
deel)
zelfde plaats 6 juli 1 vrouwtje

Alle drie waarnemingen zijn gedaan in ogenschijnlijk geschikte broedbioto—
pen. De laatste twee waarnemingen zijn als én broedpaar genterpreteerd.
Een verkiaring voor het nagenoeg ontbreken van de soort is vooraisnog
niet te geven.
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SMIENT Anas penelope vastgesteld: 1; schatting: 1—5

Op het ulteinde van de Zoutkamperplaat is een bebroed legsel gevonden.

I3et nest lag op enkele tientallen meters van de waterkant tussen nog
Lage wilgeroosjes (inededeling Van de Veen).
Ln het zuidelijke uiteinde van het Rechtelnd werd half mel een paar
"pompend" (inleiding tot copulatie) waargenomen. Op dat moment was het
riiet inogelijk de waarneming voort te zetten; later is de plaats niet

meer gericht gecontroleerd. In tegens telling tot andere zwemeenden, copu—

leren smienten alleen in de broedgebleden (Cramp & Simmons 1977).

Eind mel en begin juni werden op enkele plaatsen gesoleerde paren aan—

getroffen, zonder dat aanwijzingen voor broeden werden verkregen.

Minimaal ca. 100 vogels, voornamelijk mannetjes overzomerden in 1978

in het gebied. Waarschijnlijk gaat het om niet—geslachtsrijpe tweede
kalenderjaar vogels (vergelijk Bauer et al. 1969 en Cramp & Simmons

1977).

}(RA1END Anas strepera vastgesteld: 72; schatting: 75—100

liet aantal paren is voor het belangrijkste deel vastgesteld aan de

hand van waargenomen paren in mel. In de tweede heift van mei en

begin juni werden geregeld nesten gevonden.

De gevonden verspreiding in 1978 is in tabel 3.3. beschreven.

Hoewel de soort in voorgaande jaren waarschijnlijk licht onderteld is,

past de grote toename (tabel 3.2 ) in het beeld van de recente sterke

uitbreiding van de soort (Cramp & Simmons 1977).

PIJLSTAART Anas acuta vastgesteld: 4; schatting: 4—15

De vier vastgestelde paren berusten op nestvondsten. Op het westelijke

deel van het eiland Zuidelijke Ballastplaat werden op 1 juni in de zilver—

meeuwenkoloflie drie vrouwtjes van het nest opgeschrikt. Er is niet ge-

zocht naar mogelijk nog meer nesten; wel werd op de oever een groep van

negen woerden waargenomen. Campbell en Ferguson—Lees (1972; geciteerd in

Sharrock 1976) noemen specifiek voor de pijlstaart (in tegenstelling

tot de overige zwemeenden) het In de buurt blijven van de woerden,

zodat er wellicht nog meer nesten in de kolonle aanwezig waren.

De andere nestvondst werd gedaan aan de oever van de zuidoostelijke uit—

loper van het Nieuwe Robbengat dichtblj een kokmeeuwenkoloflle (medede—

ling Van de Veen). In dit gebied en de oostelijke uitlopers van de

vlinderbalg werd de soort regelmatig waargenomefl, maar verdere aanwij—

zingen voor broeden zijn niet verkregen. Ook op de Bantswal zijn vogels

waargenomen (een paartje en een woerd), maar ook deze waarneming is later

niet meer gecontroleerd.

Het broeden van de soort in meeuwen— of sternenkolonies wordt voor Euro-

pa niet in de beschikbare literatuur vermeld. Vermeer (1968) gelooft echter

in het opzoeken van bijvoorbeeld visdievenkolonieS. Voor een discussie

wordt verwezen naar o.a. Dwernychuk en Boag (1972). Het op een elland

broeden, vrii van rovende zoogdieren, zou geen rol spelen.
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Aihoewel in het verleden broeden van deze soort zeer frequent aan
ontsnapte kooivogels is toegeschreven, wordt ook al langere tijd op het
broeden van wilde vogels ewezen (o.a. Tanis 1963). Ook in bet Lauwers—
zeegebied lijkt het om wilde eenden te gaan.

De voor voorgaande jaren opgegeven aantallen lijken eveneens om absolute
minima (incidentele nestvondsten) te gaan (Stichting Avifauna van Fries—
land 1976a). Ret jaarlijks broeden van de soort lijkt zodoende waarschijn—
lijk.

SLOBEEND Arias clypeata vastgesteld: 90; schatting: 100—150

De soort is in dezelfde periode en op soortgelijke wijze geteld als de
wilde éend. Aanvullingen zijn echter niet verkregen door bet tellen van
de aanwezige mannetjes, maar door waarnemingen van (nog) aanwezige
paren of waargenomen vrouwtjes.
De verspreiding is in tabel 3.3 beschreven. Golfslag bemoeilijkt het
slobberen, zodat de voorkeur uitgaat naar stil water (kielne wateropper—
vlakten) (Bauer et al. 1968). Dit komt tot uiting in de hogere dicht—
heden in de deelgebieden 2 en 3. De overige gebieden zijn te groot geko—
zen om dit tot uiting te laten komen, maar ook hier werden de paren
vooral langs smalle slenken aangetroffen.

Dat de slobeend in veel mjndere mate een toenemende trend vertoont dan
het merendeel van de andere eendensoorten kan mogelijk verklaard worden
door een relatief geringer aanbod van geschikt habitat: door ontwatering
(Marnewaard) en hoofdzakelijk zandige bodein zijn er nauwelijks echt
drassige terreinen in bet gebied. De achteruitgang van 1972 naar 1973
zal dezelfde hoofdoorzaken hebben als bij de wilde eend (tabel 3.2 ).

In het Lauwerszeegebied verblijven in de tweede heift van het 'voorjaar
grote aantallen mannetjes. Na de eerste week van mel werden de eerste
grotere groepen (tot Ca. 100 vogels) waargenomen. Gerichte tellingen
zijn echter niet verricht. Rui is niet aangetoond. Waarschijnlijk
vindt deze zuidelijker plaats (vergelijk ook Boekema 1977).

KROONEEND Netta rufina vastgesteld: 2

Ret broeden is van én van de paren met zekerheid vastgesteld: én

vrouwtje werd op bet zuidelijke eiland in gebied 16 (figuur 3.2.) op
29 mei van het nest opgeschrikt. Door de vele waarnemingen van bet andere
paar lijkt het broeden van dit paar ook zeker.

De krooneend is voor voedsel aangewezen op submerse watervegetatie, zoals
fonteinkruid Potamogeton spp. en kranswieren Chara spp. (Bauer et al.
1969 en Cramp & Simmons 1977). In 1976 werd rond de inlaat van bet
proefgebied Ballastplaat fonteinkruid voor het eerst in het gebied opge—
merkt. Hier werden op 11 juni in datzelfde jaar twee vogels door Veenstra

waargenomen. De mogelijkheid van broeden werd waarschijnhijk niet onder—
kend.
Mogelijk kwam fonteinkruid in 1976 ook op andere plaatsen al voor. De
waarnemingen op 25 en 26 april 1977 bij bet eilandje ten westen van de
spuisluizen (Anoniem 1977) wijzen op een mogelijk broedgeval in 1977.
(Op hetzelfde eiland leek broeden in 1978 zeker).



- 41 —

UIFEEND Aythya fuligula vastgesteld: 106; schatting: 106—150

Door de onzekerheid of waargenolnen vogels overzolneraars, dan wel broed—

iogels waren, was het niet mogelijk de soort voor half mel te tellen.

Hierdoor was het localiseren van paren alleen mogelijk in de tweede

helft van mel en juni. Het gebied is in deze periode echter niet meer

systematisch bezocht. Bovendien neemt de waarneemkans van een paar af,

als het vrouwtje eenmaal broedt. Om deze redenen zal het aantal broed—

paren eerder 150 dan 100 bedragen.

De verspreiding is in tabel 3.3k beschreven. Van Tol et al. (1979)

wijzen op de moeili,jkheden bij het vaststellen van het aantal broedparen

in deelgebieden in verband met verplaatsingen van vogels. Aangenomen mag

erhtr wnrden dat dit door de wijze van opdelen grotendeels ondervangen

is.
Alle nestvondsten werden in, aan water grenzend net gedaan. In de sb—

ten van de bosaanplanten zal de soort in biezen hebben gebroed.

Taast het toenemend aanbod van bovengenoemde habitats in het gebied vormt

ook de grote toename in noordwest Europa een belangrijke factor in de

ontwikkeling van het aantal broedparen (tabel 3.2,1 (zie o.a. Cramp &

Simmons 1977 en Meininger 1977).

TAFELEEND Aythya ferina vastgesteld: 11; schatting: 11—20

Voor het vaststellen van de tafeleend geldt hetzelfde als voor de

kuifeend.

De belangrijkste broedterreinen zijn de sloten in de bosaanplanten

(tabel 3.3 ). In 1976 broedden hier tenininste drie paren (Boekema 1977).

Vestiring in het Lauwerszeegebied past geheel in het beeld van de
recente uitbreiding van de soort (Cramp & Simmons 1977 en Meininger

1977).

BERGEEND Tadorna tadorna vastgesteld: 352; schatting: 350—450

De bergeenden worden tegen het einde van hun tweede levensjaar geslachts

rijp. Veel vogels paren aan het einde van hun eerste levensjaar. Ook

deze vogels versprelden zich over de broedterreinen, maar voegen zich

begin juni weer bij de groepen van niet gepaarde vogels (Bauer & Glutz

1968).
Aangezien de aanwezige groepen, of grote delen daarvan, hoofdzakelijk

ult paren waren opgebouwd is er van uitgegaan dat deze dispersie minder

absoluut is. Wel zijn bij het opstellen van het aantal broedparen over

het algemeen minima aangehouden.
Het aantal niet—broedende vogels bedroeg in mel 1978 minimaal 900. De

verhouding broedvogels niet—broedvogels komt overeen met elders gedane

schattingen (zie voor discussie Valk 1976)

De bergeend geldt primair als holenbroeder, maar een verschuiving bij

het lokaal wegvallen van beschikbare holen naar open broeden wordt ook

gemeld (Bauer & Glutz, 1968). Ult de verspreiding in voorgaande jaren

blijkt (telstaten Veenstra) dat de bergeend van begin af aan hoofzake

lijk in net en ruigtes heeft gebroed. Dit was al voor de afsluiting

het geval en vindt ook nu nog plaats in de Dollard (mededeling Van

Eerden). Toenemende nestgelegenheid lijkt een belangrijke factor geweest

te zijn in de grote toename. Wel lijkt de soort in voorgaande jaren on—

derschat te zijn (tabel 3.2 ).
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K10BBELZWAAN Cygnus olor vastgesteld: 2

De paren zijn in figuur 3.1 ingetekend. De beide paren hebben succesvol
gebroed.

Vanaf mei arriveren groepen overzomerende vogels in het gebied. Dit
ztllen allemaal niet—geslachtsrijpe vogels zijn. Tellingen van deze
groepen zijn in 1978 niet verricht. Boekema (1977) heeft in 1976
er in 1977 tellingen verricht. Het rnaximaal aantal getelde vogels was
resp. 65 en 80 in deze jaren. Waarschijnlijk ruien deze vogels niet
in het gebied maar op het IJsselmeer (Boekema 1977).

BRIJINE KIEKENDIEF Circus aeruginosus vastgesteld: 37; schatting: 37—42

Het aantal vastgestelde broedgevallen staat voor het aantal nestelende
vrouwtjes. In totaal werden n trigaam en zes bigame mannetjes vastge—
steld (gegevens Bruinenberg—Rinsina en Altenburg c.s.). Dit zijn vastge—
stelde minima. In 1977 waren er tenminste 5 bigarne mannetjes (mededeling
Bruinenberg—Rinsma). Polygynie is een normaal optredend verschijnsel
bij de bruine, blauwe en grauwe kiekendief (Schipper. 1978).

Door Bruinenberg—Rinsma en Altenburg c.s. zijn 33 nesten gevonden. Het
staat niet vast of alle broedparen zijn vastgesteld in 1978. Op vier
plaatsen was broeden waarschijnlijk op grond van gedrag. In de Marne—
waard waren twee territoriale paren gevestigd, die waarschijnlijk niet
tot broeden zijn gekomen. Beide mannetjes hadden een subadult kleed
(mededeling Bruinenberg—Rinsnia). Van een paar op de Bantswal zijn geen
nadere gegevens: het nest kon niet worden gelokaliseerd.
In de Ezumakeeg hebben vijf, waarschijnlijk alien subadulte vogels
overzomerd.

De belangrijkste broedterreinen zijn de oostoever van bet Dokkuinerdiep,
de voormalige landaanwinningswerken en de zuidoever van de Zoutkampril.

Een deel van de geconstateerde toename in de laatste jaren is toe te
schrijven aan de intensivering van het teiwerk (vgl. tabel 3.2 ). In
1977 kwamen 34 vrouwtjes tot broeden (Bruinenberg—Rinsma 1.c.). Veel
roofvogeisoorten nemen toe, zeer waarschijnlijk door bet afnemen van
residuen van landbouwgiffen in bet milieu (Newton 1979). De vestiging
en toename van de soort in het Lauwerszeegebied past in dit beeld.
Mogelijk heeft bij bet herstel van de bruine kiekendief ook de ontwik—
keling van de stand in de Flevopolders een rol gespeeld.

BLAIJE KIEKENDIEF Circus cyaneus onzekere broedvogel; schatting: 0—I

De twee of drie, in de tweede heift van mei en juni 1978, regelmatig

waargenomen exeuiplaren in de Marnewaard zijn zeker overzolneraars ge—

weest (op basis van bet gedrag).

Gezien herhaaide waarnemingefl van een uitgekleurd mannetje in de Kol—

iumerwaard in dezelfde periode moet broeden hier niet uitgesioten wor—

den.

Door de, in elk geval ogenschijnhijke, gunstige habitat (Schipper 1978)

en de positieve ontwikkeling van de stand elders, bij voorbeeld op Âme—

land (Valk 1976), lijkt vestiging spoedig te verwachten. Gezien bet re—

latief moeiiijk vaststellen van de blauwe kiekendief kan broeden in

voorgaande jaren niet uitgesloten worden.
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GRAUWE KIEKENDIEF Circus pygargus Vastgesteld: 4; schatting: 4—5

De vastgestelde paren hebben alle vier in het zuidelijke landbouwgebied

gebroed: drie in koolzaad en n in gerst. Twee nesten konden worden

gelokaliseerd: n in koólzaad en het nest in de gerst. Beide nesten

bevatten drie eieren. Van de vier broedgevallen is alleen degene in de

gerst succesvol geweest. Dit het andere gevonden nest zijn de eieren

verdwenen (me dede lingen Bruinenb erg—Rinsma).
Door de grote hoeveelheden neersiag in juni is het koolzaad op grote
schaal gaan legeren. Missehien zijn de overige nesten 'begraven'.

Cok in de komende jaren is broeden in het landbou.igebied te verwachten.
Om uittnaaien te voorkomen zullen de nesten opgezocht moeten worden.

14f s iiipglijk, dat ook een paar in het oostelijke landbouwgebied of

in de Marnewaard een broedpoging heeft ondernomen, gezien de vele waar—
neinnge in deze gebieden. Het is echter ook inogelijk dat deze vogels

tot de eerder genoemde broedparen behoorden. Gelet op het biotoop zijn

in de toekomst vestigingen in de Marnewaard niet uitgesloten (vgl.

Schipper 1978).
De eerste vestigingenwaren in 1976 (twee paren). In n nest waren
aanvankelijk vier jongen; later n (Mededeling Van de Veen). In 1977

was npaar gevestigd in een koolzaadveld in de Ezumakeeg (mededeling
De Vries).
De eerste waarneming in 1978 betrof een jagend vrouwtje op 16 april.
Op 18 mei werd om 05.15 uur (een half uur voor zonsopgang) een trekkend

exemplaar op zeer grote hoogte waargenomen.

TORENVALK Falco tinnunculus vastgesteld: 21
Alle broedparen hebben in nestkasten gebroed. Met ingang van het broed—
seizoen van 1977 wordt vanuit het Zologisch Laboratorium van de Rijks—
universiteit Groningen in Haren (Werkgroep Dieroecologie) onderzoek ver—

richt aan de Torenvalk in het Lauwerszeegebied. De onderstaande gegevens

zijn voor het grootste deel hieraan ontleend (Daan et al. 1978, Vuur

steen in voorbereiding).

1978 was een jaar met een relatief lage veidmuizenstand (zie ook

de velduil). Bij de torenvalken had dit het volgende effect: de ge—

iniddelde datum, waarop het eerste ei werd gelegd was 8 mei; 14 dagen

later dan in 1977. Gemiddeld werd per legsel een ei minder gelegd dan

in 1977 (4.6 tegenover 5.4 in 1977). Een groot aantal torenvalken ging

over van muizen op vogels als prooi. Voor een groot deel waren dit jonge

spreeuwen, maar ook werden er jonge steltiopers en kolonievogels gesla

gen. Door ringwerk van verschillende ringers is een indruk te geven van

de fracties van de laatste twee groepen die door de torenvalken werden
geslagen. Van de 74 geringde kievitpulli werd 3 procent in de nestkasten
teruggevonden; van de 33 geringde tureluurpulli eveneens 3 procent. Rin—
gen van scholeksters (89 pulli geringd) en grutto's ( 28 pulli geringd)
zijn niet in de nestkasten gevonden. Bij de kolonievogels lagen deze
percentages hoger: bij de dwergmeeuw was dit percentage 7 procent van
60 geringde pulli, bij de visdief 11 procent van 63 geringde pulli,

bij de noordse stern 5 procent van 39 geringde pull1. Deze hogere per-
centages onder de kolonievogels is waarschijnlijk het gevolg van gewoon—
tevorining, na een eenmaal gunstige ervaring bij enkele valken (vgl.

Rijnsdorp 1979).
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Wirineer een pullus een bepaalde leeftijd of grootte heeft bereikt zalht Inoeilijker door een torenvalk gegreperi worden. Aan dit effect is bijde opgegeven fracties geen aandacht besteed. Evenmin is aandacht besteedaan de plaats van de ringen ten opzichte van de nestkasten: hoe dichter
een pullus bij een kast is geringd, hoe hocer het risico van de pullusIc ocn door een torenvalk gepakt te worden. Door deze factor zijn dezepercentages niet representatjef voor het hele Lauwerszeegebjed en geven zemogelijk een overschatting. Aan de andere kant kunnen de percentageshcger liggen in de kolonieg in de directe nabijheid van kasten.De na 15 juni uitgekomen jongen kregen alle hoofdzakeljjk inuizen gevoerd.Joregensterfte in het nest was bij vogeijagers hoger dan bij muizenjagers(22 tegenover 4 procent). De sterfte was maximaal onder de vroegst ge—boren jongen.

In een experiment zijn vier paren vanaf eind januari tot 10 dagen nahet legbegin met muizen bijgevoerd. Deze paren kwaman gemiddeld ruimeen maand eerder aan de leg dan het gemiddelde van de overige paren.Dc legsels van deze paren waren groter dan de rest; de uiteindelijkejosgenproduktje niet. Verder wordt verwezen naar Vuursteen (l.c.).
In 1970 heeft n paar een grondnest gehad (Timmerinan 1972). In 1974zijn ca. 10 nestkasten geplaatst en sindsdien hebben alle broedgeval].eninkasten plaatsgevonden (tabel 3.3). Een toename in het aantalkastenis gepaard gegaan met een stijging van het aantal broedparen. In 1977hebben 19 paren in het gebied gebroed. In 1978 bleven 3 kasten leeg.Bij n kast kwam dit waarschijn].jjk doordat het vrouwtje slachtofferwerd van het verkeer. Elk komend iaar is de kans groot dat gebroed wordt
in oude nesten in de bosaanplanten. Voor het broedseizoen van 1979 zijnerikele kasten verplaatst om het risico van een sterke predatie in ko—lonies te verkielnen.

PATRIJS Perdix perdix vastgesteld: 31; schatting: 50—100

Voor een goede telling van deze soort ontbrak de tijd. Het merendeel
van de paren werd aan de hand van roepende mannetjes in de periode eind
april en begin mei in de avondscheinering vastgesteld, later in het sei—
zoen gevolgd door enkele aanvullende zichtwaarnemingen.

De belangrijkste gebieden voor de patrijs in 1978 waren de landbouw—
gebieden en de bosaanplantingen. Deze laatsten zullen als broedgebied
van tijdelijke aard zijn.

Onderdijk en Schuldink (jachttoezicht) bevestigen de lagere patrijzen—
stand in vergelijking met voorgaande jaren (tabel 3.2 ). Gezien het
landelijke karakter van de lage stand in 1978 (diverse persberichten),
lijkt de oorzaak daarvan teruggevoerd te kunnen worden op weersfactoren
in het voorafgaande jaar of winter. Het lage aantal in 1978 lijkt niet
in verband te staan met de algerneen gesignaleerde achteruitgang van de
patrijs (Alleyn et al. 1971 en Glutz et al. 1973). Van de tegenwoor—
dig gevonden dichtheden uitgaande lijkt een stand van 150 tot 200 broed—
paren een normale situatie voor het Lauwerszeegebied (Stichting Avifauna
van Friesland 1976b en Meininger 1977). Het landbouwgebied en aanlig—
gende ruigtes zoudenongeveer 100 paren hiervan moeten herbergen.

KWARTEL Coturnix coturnix vastgesteld: 2; schatting: 2—10

Voor de geTnveritariseerde gebieden wordt verwezen naar de waterral.
Buiten deze gebieden is alleen gepoogd de soort kwalitatief vast te stel—
len. En paar is vastgesteld in koolzaad, een ander in wintertarwe,

beide in het zuidelijke landbouwgebied. Waarschijnlijk is het werke—
lijke aantal hoger dan deze twee paren.
Het is aannemelijk dat de kwartel jaarlijks in klein aantal in het ebied
broedt. Buiten het Landbouwgebied is broeden van de soort ook inogelijk.
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FAZANT Phasianus coichicus schatting: 350—450

B1j de start van het veidwerk was de optimale telperiode voor de soort

al nagenoeg verstreken (vgl. Vogelwerkgroep Grote Rivieren 1973). Er

is geen poging ondernomen de soort aisnog volledig te tellen. Wan—
fleer een deelgebied toevallig op een gunstig tijdstip van de dag (tegen

de avondschemering) bezocht werd, kon aisnog een schatting gemaakt wor—

den van het aantal vogels. De zo verkregen schattingen kwamen vrijwel

overeen met die van de jachtopzieners Onderdijk en Schuldink. De ge—

schattte aantallen voor de verschillende delen van het gebied zijn:

Ezumakeeg (landbouwgebied) 60—70 hennen; 50 hanen

het zuidelijke landbouwgebied 150—200 hennen

met aanliggende ruigtes
bosaanplanten 120—150 hennen

het oostelijke landbouwgebied 20—30 hennen

eft.Marnewaard - -

Alleen in de Ezumakeeg is een schatting van het aantal hanen gemaakt.
Polygynie is een normaal optrédend verschijnsel bij de fazant (Glutz
et al. 1973), zodat niet van een hennen—overschot gesproken kan worden.

De scheve sexratio kan mogelijk verklaard worden ult een verschil in

jachtdruk. Dit zou ook buiten het gebied moeten plaatsvinden (zie ver—
der).
De fazant is niet uitgezet in het gebied, maar heeft het gebied
vanaf het oude land gekoloniseerd. In de bosaanplant wordt de fazant
in het winterhalfjaar bijgevoerd. Buiten de bosaanplanten wordt niet op

de fazant gejaagd. Bij de jacht worden uitsluitend hanen geschoten.
Volgens Onderdiik en Schuldink was de stand in 1978 lager dan in de paar

voorafgaande jaren. De opgaven van Veenstra (tabel 3.2 ) geven dan ook

een te lage stand weer.

WATERRAL Rallus aquaticus geen broedvogel

Tussen 17 mel en 21 juni zijn aan elk van de genventariseerde gebieden

twee nachtelijke bezoeken gebracht. Hierbij werd met een casetterecor

der de zang afgespeeld. Aihoewel bovenstaande periode aan de late kant

is (Vogelwerkgroep Grote Rivieren 1973), had desoort bij aanwe—

- zigheid tenminste kwalitatief vastgesteld moeten worden. Buiten
de genventariseerde gebieden is in dezelfde periode en op dezelfde wij—

ze wel àandacht aande soort besteed, rnaar minder intensief. Boekema
bevestigde het ontbreken van de soort in het Groningse deel van.het
telgebied.
Volgens Glutz et al. (1973) verlangt de waterral op zijn minst kleine
open watervlakten met daaraan grenzend een dichte en hoge vegetatie in

mm of meer droogvallende of natte verlandingsgezelschappen met een

waterdiepte van enkele centimeters. Alleyn et al. (1971) noemen net in

zeer ondiep water als een optimaal habitat. Deze habitats lijken in het

Lauwerszeegebied voldoende voorhanden. Een mogelijke verkiaring voor

het ontbreken van de soort zouden de waterstandsfluctuaties in het voor—

jaar kunnen zijn.

In de voorgaande jaren zijn tot flu toe twee broedgevallen geconstateerd

(tabel 3.2 ). Het paar in 1976 was op de Schildhoek gevestigd (medede—

ling Van Eerden).
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FORSELEINBOEN Porzana porzana vastgesteld: 2; schatting: 2—10

Voor het vaststellen van het porseleirihoen is dezelfde methode toege—
past als voor de waterral. De twee vastgestelde paren zijn in figuur

3. T ingetekend.

Buiten de genventaniseerde gebieden is wel enige aandacht aan de soort
besteed, maar zij is daar niet vastgesteld. Door het soms droogvallen
van delen van het gebied, waardoor ogenschijnhijk een gunstige habitat
ontstaat, lijkt het broeden van meerdere paren in deze gebieden waar—

schijnlijk(vgl. Glutz et al. 1973). Doordat de porseleinhoenders aan—

gewezen zijn op slikveldjes is de soort erg gevoelig voor waterstands—
fluctuaties. In erg natte jaren is broeden buiten de oeverzone mogelijk.
Mogelijk hccft het porce1einhon zich al voor 197R i hir ghiet1 geves—
tigd.

WATERHOEN Gallinula chioropus vastgesteld: 14; schatting: 14—25

De vastgestelde paren zijn in figuur 3.3 ingetekend. Aangezien het

allemaal zichtwaarnemingefl betreffen, zijn er ongetwijfeld paren over

het hoof d gezien. Dit geldt met name voor de sloten in de bosaanplan—

tingen. Door Alleyn et al. (1971) wordt ook gewezen op de moeilijkheden

van het tellen van deze soort bij lage dichtheden.

De gevonden verspreiding (figuur 3.3 ) komt grotendeels overeen met

die in 1975 en 1976.
Bet lage aantal paren in vergelijking met dat van de meerkoet (tabel

3.24), kan worden verklaard door het mijden van grote watervlakten door

het waterhoen. Deze soort heeft een voorkeur voor de ineer landinwaarts
gelegen vegetaties in de oeverzone en minder voor net. Deze zijn nog
nauwelijks ontwikkeld in het Lauwerszeegebied. Alleyn et al. (1971)
suggereren concurrentie tussen de twee soorten. Onderzoek aan dit as-
pect is, voor zover bekend, nooit uitgevoerd.
Een toename van de soort is op langere termijn te verwachten door de

verdergaande successie in de oeverzone.

NEERKOET Fulica atra vastgesteld: 491; schatting: 500—700

De soort is hoofdzakelijk in de periode van 18 april tot 13 mel geteld.

Dit gebeurde vooral op basis van gelokaliseerde nesten. De indruk be—

stond echter dat een groot deel van de aanwezige paren nog niet aan

het broeden was begonnen. Om deze reden werd in het veld een correctie

naar het aantal aanwezige paren gemaakt. Dit wordt ondersteund met

het feit, dat gemiddeld 20 procent van de uiteindelijke vastgestelde

paren in de intensief onderzochte gebieden na deze periode is vastge—

steld. Dit wijkt af van de richtlijnen van de Vogelwerkgroep Grote

Rivieren (1973). Enkele delen van het gebied zijn na 13 mei geteld.

De gevonden verspreiding is in tabel 3.2 beschreven. Het aantal over—

zomeraars bedroeg minimaal 350 vogels. Voor een belangrijk deel
zullen dit niet—broedende tweede kalenderjaar vogels zijn (Glutz et al.

1973).
Een deel van de snelle toename (tabel 3.2 ) is waarschijnlijk veroorzaakt

door aanplanten van net ten behoeve van oeverbescherming. De soort is

echter in voorgaande jaren door de late teldata (tot in juni) ook onder—

teld.
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SCHOLEKSTER Haematopus ostralegus vastgesteld: 839; schatting: 850—925

IDe soort is in bijna het hele gebied in de periode van 18 april tot

13 mei geteld. In de intensief onderzochte gebieden werd tijdens n
bezoek gemiddeld 90 procent van het uiteindelijk vastgestelde aantal
paren geteld. Deze bezoeken vonden echter 's ochtends vroeg plaats.
Dit percentage kan jni.dden op de dag lager liggen door bezoek van broed—
vogels aan sozen. De belangrijkste periode van soosbezoek door broedvo— I.

gels ligt echter eerder in het jaar (mededeling Hulscher). Enkele klei—

nere gebieden, zoals de eilanden, zijn na 13 mei geteld.

Figuur 3.5 en tabel 3.4 geven de verspreiding van de scholekster in

bet Lauwerszeegebied in 1978 weer. Het aantal paren in het landbouw—

gebied is geschat uit een telling van 642 ha. Hierbij is cnderscheid
geinaakt voor de verschillende gewassen (bij.Lage Ii).

Dc invloed die de Waddenzee op de verspreiding van de soort heeft wordt
goed gefliustreerd door de dichtheden van de deelgebieden 21, 32 en 33
te vergelijken. In deze ogenschijnlijk goed vergelijkbare gebieden neemt
de dichtheid met een toenemende afstand tot de zee af van 29 paren per
100 ha in gebied 33 nar 7 paren per 100 ha in gebied 21.
De geschetste invloed kan via aanvullende, latere vestigingen van paren
gaan, maar kan ook direct het gevoig zijn van het feit dat vogels dicht

bij het Wad, dit als foerageergebied gebruiken. Dit laatste lijkt het
ineest voor de hand liggend, wanneer naar de hoge dichtheid in gebied 34

wordt gekeken. Dit gebied is uitgesproken schraal en voedselarm en ou
van zichzelf nooit de draagkracht voor de vastgestelde dichtheid hebben.

De voormalige geulen spelen geen rd als voedselgebied. Ook de hogere

dichtheden in de gebieden 6 en 7 kunnen vanuit de voedselsituatie ver—
kiaard worden. Dit zijn beide rijk bemeste weilanden in particulier

gebruik (vgl. ook Hulscher 1970).

Ret is opvallend, dat de scholekster zich later in dezelfde aantallen

heeft gevestigd als de kievit en de grutto (tabel 3.2.). De aantallen
van kievit en grütto nemen de laatste jaren niet meer in dezelfde mate

toe. Twee factoren kunnen bij de latere toename van de scholekster een

rol gespeeld hebben. De soort is meer aangewezen op de bodemfauna. Deze

kan later tot ontwikkeling zijn gekomen dan de oppervlaktefauna. Als

tweede factor kan genoemd worden de latere leeftijd waarop de schol—

ekster geslachtsrijp wordt in vergelijking met de kievit en grutto
(50 tegenover 30 kalenderjaar; Glutz et al. 1975 & 1977).

Ret toekomstige aantalsverloop van de scholekster is moeiljk te
voorspellen doordat de invloed van de Waddenzee als voedseibron (nog)

niet goed bekend is.

KIEVIT Vanellus vanellus vastgesteld: 956; schatting: 970—1050

Dc kievit is in bijna het hele gebied in dezelfde periode als de schol—

ekster geteld. Evenals bij de scholekster zijn enkele kleinere deelge—
bieden later geteld. In de intensief onderzochte gebieden is de kievit
in de Ezumakeeg, wegens mist, slechts énmaa1 geteld. In de overige
intensief onderzochte gebieden werd in de bovengenoemde periode tijdens
n bezoek gemiddeld 90 procent van het uiteindelijke vastgestelde aantal
paren geteld.

De verspreiding in het Lauwerszeegebied in 1978 is in tabel 3.4 be—

schreven en in figuur 3.6 weergegeven. Het aantal opgegeven paren voor
het landbouwgebied is op dezelfde wijze tot stand gekomen als het aan—
tal paren voor de scholekster (bijiage II). In de onderscheiden deel—
gebieden komen lokaal hogere dichtheden voor dan de opgegeven gemiddel—
de dichtheden.
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Uit tabel 3.2 is een afvlakking van de toename van de kievit in het
gebied te lezen. Waarschijnhijk zal de stand in de komende jaren tussende 1000 en 1500 paren fluctueren.

B0TBEKPLEVIER Charadrius hiaticula vastgesteld: 28; schatting: 28—30

In juni zijn alle gebieden met een ogenschijnlijk guns tig habitat—aan—
bod intensief afgezocht. De vastgestelde paren zijn in figuur 3.7. in—
getekend.

In tabel 3.5 is de verspreiding in de jaren 1973 tot en met 1976
en 1978 weergegeven. De gebiedsindeling is weergegeven in figuur 3.8
Dee gebiedsindeling wordt gebruikt bij waterwilcitellingen, maar
van 1973 tot en met 19Th ook gebruikt bij de broedvogeltellingen.
De gebieden lijken in hun successie slechts kort een gunstig habitat
voor de bontbekplevier te zijn. Op de langere termijn zal de soort zich
waarschijnlijk alleen in de gebieden I en 7 kunnen handhaven. In de
Narnewaard door de zoute kwel (hoofdstuk)'; in de Hoek van de Bant
door de langzamere successie van de vegetatie en op de lage kwelder
en de vegetatie—arme plekken in de weilanden.

KLEINE PLEVIER Charadrius dubius vastgesteld:22 ; schatting: 22—25

In juni zijn alle gebieden met een ogenschijnlijk gunstig habitat—
aanbod intensief afgezocht. De vastgestelde paren zijn in figuur 3.7.

ingetekend.

De lagere zouttolerantie van de kleine plevier ten opzichte van de
bontbekplevier en strandplevier is waarschijnlijk de oorzaak van de
latere vestiging ten opzichte van deze laatste twee soorten (tabel 3.2 );

in tabel 3.5 komt dit alleen ten opzichte van de strandplevier tot

ulting..
De verwachting is dat de soort zich tenminste zal handhaven op de
schaars begroeide oevers.

STRANDPLEVIER Charadrius alexandrinus vastgesteld: 45; schatting: 45—50

In juni zijn alle gebieden met een ogenschijnlijk gunstig habitat inten—
sief afgezocht. De vastgestelde paren zijn in figuur 3.7 ingetekend.

Een vergelijking met voorgaande jaren is in tabel 3.5 beschreven. Door
de mogelijke late vestiging van paren en door de vogels niet in elk
gebied te tellen zijn de totalen uit de jaren 1973 tot en met 1976 te
laag. Voor de bontbekplevier geldt dit ook voor deelgebied 7, doordat
dit gebied elk jaar vanuit de auto is geteld. De strandplevier lijkt
zich in de verschillende deelgebieden langer te bandhaven dan de bont—
bekplevier. Mogelijk spelen het setni—koloniale broeden en de beschreven
broedplaatstrouw (vgl. Glutz et al. 1975) hierin een rol.
Het voorkomen in het Waddengebied vormt de noordgrens van bet areaal
van de soort (Glutz l.c.). Een vergelijking tussen de kolonisatie van
de Wieringermeer (Van Dobben 1942) en bet Lauwerszeegebied lijkt door
recente kliinaatsveranderingen niet goed mogelijk (Glutz l.c. en
Williamson 1975).
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WATERSNIP Gallinago gallinago geen broedvogel

Er is geen enkele aanwijzing (baltsvluchten, etc.) verkregen voor het
broeden van de soort. Eind april en begin mei werd de soort regel—
matig, veelal paarsgewijs, waargenomen. Dit waren zonder twijfel door—
trekkers. De laatste waarneining werd op 8 mei gedaan.

Vooral de verlande geultjes op de platen vormen een ogenschijnlijk
gunstig habitat voor de watersnip. Voor het ontbreken van de soort is
geen verkiaring voorhanden.

De opgegeven broedgevallen uit voorgaande jaren (tabel 3.2 ) betreffen
slechts waargenomen vogels in gunstig habitat zonder dat aanwijzingen
voor broeden werden verkregen.

WULP Numenius arquata geen broedvogel

Twee overzomerende groepen van vijf en acht vogels zijn regelinatig
waargenomen. Wanneer een groep opvloog werd vaak de baltsroep (jodelen)

gehoord.
Ret is niet zeker of de opgegeven broedparen uit voorgaande •jaren (tabel
3.2 ) betrekking hebben op werkelijke broedparen of overzomeraars.

GRUTTO Limosa limosa vastgesteld: 598; schatting: 650—750

De grutto is in bijna het hele gebied in dezelfde periode geteld als
de scholekster. Net als bij scholekster en kievit zijn enkele kleinere
gebieden later geteld. Op enkele plaatsen zijn aanvullende waarnemingen
gedaan. In de periode tussen 17 april en 13 niei werd in de intensief
onderzochte gebieden tijdens n bezoek gemiddeld 80 procent van het
uiteindelijke aantal paren getie]id.

De verspreiding van de grutto in het Lauwerszeegebied is in tabel 3.4
beschreven en in figuur 3.9 weergegeven. Ret aantal paren in het
landbouwgebied is op dezelfde wijze tot stand gekomen als het aantal
paren van de scholeksters (bijlage II). Op verschillende plaatsen,
waar een ijle rietvegetatie groeide, trad kolonievorming op. Een voor—
beeld hiervan is het centrum van de Schildhoek, waar zeven paren in
Ca. zes hectare "landriet" waren gevestigd. De hoogste gemIddelde
dichtheden kwamen voor in de natte graslanden langs de Zoutkampril
(gebieden 17 en 18).

Doordat het niet inogelijk lijkt het aantal paren tijdens n bezoek
aan een gebied volledig vast te stellen, kan gesteld worden dat er
sprake is van een redle achteruitgang t.o.v. 1976 (tabel 3.2 ). De
stand was in 1978 vooral lager in de Marnewaard, Kollumerwaard en op
de Zoutkamperplaat. Een mogelijke oorzaak van deze achteruitgang is
een bijzonder slecht broedseizoen in 1976. Ret voorjaar van 1976
begon koud, wat later gevolgd werd door een grote droogte. Grutto's
komen voor het merendeel in hun derde kalenderjaar voor het eerst tot
broeden (Glutz et al. 1977). Wanneer de mortaliteitscijfers uit
Glutz (l.c.) gebruikt worden, dan zouden in een stabiele situatie
de derde kalenderjaarvogels ongeveer 30 procent van de broedende po—
pulatie uitmaken. Dit percentage is een overschatting doordat de mortali—
teit op basis van ringonderzoek is berekend en een kleiner deel van
de vogels pas na hun derde kalenderjaar voor het eerst tot broeden
komen. De getelde achteruitgang van 1976 naar 1978 is 23 procent.
Een toename van het aantal paren is dan ook te verwachten.
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TURELUUR Tringa totanus vastgesteld: 423; schatting: 450—600
IDe tureluur is in bijna bet hele gebied in dezelfde periode als de
scholekster geteld. In tegenstelling tot scholekster, kievit en grutto
is na deze periode ook nog nagenoeg elke ontmoeting met de soort ver—
werkt, Een correctie aan de hand van het waarnemingspercentage in de
intensief onderzochte gebieden in de periode van 17 april tot 13 mel
is dan ook moeilijk te maken. Dit was slechts 45 procent in daze perio—

de; half juni bedroeg dit percentage geuiiddeld 70 procent. De indruk
was dat deze stijging vooral veroorzaakt werd door het opvallende ge—
drag van de paren met jongen.
Deverspreiding is beschreven in tabel 3.4 Deze geeft door de hierboven
beschreven moeilijkheden een minder betrouwbaar beeld. Het aantal paren
in het landbouwgebied is geschat met behulp van de gevonden dichtheid
per km—slootlengte (zie bijlage II). Een groot deel van de getelde
paren was gevestigd aan de oevers. Vooral in bet centrale platengebied
was dit verspreidlngspatroon opvallend. Door het vlakke karakter van
de platen en de horizontale afvloeng van regenwater hebben de oevers
een zilter karakter weten te behouden dan de centrale delen van de pla-
ten. De tureluur heeft een voorkeur voor een zout milieu (Voous 1965

en Beintema & Timmerman 1972). In 1969 bereikte de tureluur een dicht—
held van 93 paren per 100 ha op de kwelders van de Lauwerszee (Tirnmer—

man 1972).

Door de verdergaande ontzilting valt de prognose voor de verdere ont—

wikkeling van de stand moeilijk te geven.

KEMPHAAN Philomachas pugnax vastgesteld: 19; schatting: 150—250

Vooral in de eerste heift van juni zijn in de intensief onderzochte gebleden

de alarmerende vrouwtjes geteld. In de overige onderscheiden deelgebie—

den werd het broeden kwalitatief vastgesteld (tabel 3.4.). Net het

gerniddelde van de gevonden dichtheden op de Sennerplaat en de Schild—

hoek en daze verspreiding is een grove schatting gemaakt van bet totaal

aantal broedende vrouwtjes: 170. In mel zijn op de bekende kampplaatsen
(11) de manntjes n— of meerdere malen geteld. De moeilijkheid hierbij

was dat niet alle kainpplaatsen een vast karakter hadden. Zo werd er

n verlaten, nadat de verschillende poeltjes in de omgeving ingedroogd

waren. Vogels zonder duidelijke aanwijzingen voor plaatsbinding zljn niet

meegeteld. De som van het maximaal aantal getelde inannetjes per kamp'

plaats is 210. Door de aanwezigheid van overzomeraars in bet gebied is

het onduidelijk in hoeverre dit getal een indicatie is voor het aantal

broedende vrouwtjes. In verschillende onderzoeken is een gelijke ge—

slachtsverdeling onder de broedvogels aangetroffen (Glutz et al. 1975).

Het verschil tussen beide schattingen voor hat Lauwerszeegebied is niet

groot te noeinen: 170 tegenover 210.

Ret is onbekend hoe de aantallen van voorgaande jaren zijn vastgesteld

(tabel 3.2).
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XLUTJT Recurvirostra avosetta vastgesteld: 289; schatting: 300—400

Het maximaal aantal getelde nesten bedroeg 289. De ligging van de kolo—
js met het aantal nesten staat in bijiage III vermeld. Veel kolonies
zijn slechts nmaa1 geteld zodat het aantal getelde nesten een minimum
is - Het aantal broedvogels was moeilijk tetellen door het ver van de
kolonies foerageren van de niet—broedende partners. Ook zou een foutief
beeld kunnen ontstaan door de eventuele aanwezigheid van gepaarde niet—
broedende vogels in de kolonies (Glutz et al. 1977), Dit laatste betref—
fen vooral tweede kalenderjaar vogels, die niet geslachtsrijp zijn en
tijdelijk paren kunnen vormen.
Om dezelfde redenen is bet inoeilijk een goede schatting van het aantal
overzomeraars te geven. Minimaal waren dit in 1978 150—200 vogels.

Doordat de opgegeven aantallen uit voorgaande jaren voornamelijk
gebaseerd zijn op getelde vogels, kunnen deze aantallen aan de hoge
kant zijn (tabel 3.2 ).

ilet broedresultaat van de kluut was in 1978 nihil. Af en toe werden
enkele grotere pulli waargenomen. Ook werden tijdens latere bezoeken
(eind juni) aan kolonies ongeveer hetzelfde aantal vervolglegsels als
eerste legsels gevonden. Van een kolonie op de Pampusplaat zijn drie
tel lingen voorhanden:

3 mei 20 legsels
6 juni 21 legsels
19 juni 20 legsels

De broedduur van de kluut bedraagt Ca. 24 dagen (Glutz et al. 1977).
Een mogelijke verkiaring kan het ontbreken van geschikt voedsel voor de
jongen zijn.

ZILVERNEEUW Larus argentatus vastgesteld: 136; schatting: 136—150

Din een duidelijk beeld van het aantal broedparen te krijgen was het
door de aanwezigheid van niet—broedende vogels in een kolonie of de
onoverzichtelijkheid van het terrein noodzakelijk de nesten te tellen.
Ondanks intensief zoeken kunnen enkele nesten over het hoof d zijn

ge zien.
De kolonies zijn in figuur 3.10 ingetekend. Het aantal paren per kolonie
staat in bijiage III vermeld. Er waren in 1978 vijf solitair broedende
paren: op de Ballastplaat; Zuidelijke Ballastplaat (twee); Schoenerbult;
en op de Pampusplaat. De enige kolonie waar niet broedende vogels aanwe—
zig waren was de kolonie op de Rug: op 26 mel werden bier 750 vogels
geteld.
Ondanks een re1e toename van de soort lijkt zij in de voorafgaande
jaren onderteld (tabel 3.2 ). Een voorbeeld van deze toename zijn de

kolonies in de Marnewaard:
1977 34 nesten (mededeling E. Boekema)
1978 67 nesten

In 1976 hebben de meeuwen zich bier mogelijk voor het eerst gevestigd
(mededeling Onderdljk en Schuldink). Een verdere vergelijking met voor—
gaande jaren is niet mogelijk.

KOKMEEUW Larus ridibundus vastgesteld: 14.500

De kolonies zijn in figuur 3.10 ingetekend. Gezien het onzekere beeld

dat verkregen wordt door het tellen van de meeuwen in een kolonie, zijn

alleen nesten geteld. De kolonies zijn vanaf 22 mel geteld. De nesten

die in de rand van de kolonie op de Sennerplaat en in het genventa—
riseerde deel lagen, zijn niet apart geteld. Het aantal nesten per ko—

lonie staat in bijiage III vermeld.



—62--

Op grond van braaksels van pulli lijken de vogels uit de noordelijke
kolonies de Waddenzee als belangrijkste foerageergebied te hebben, de
vogels uit de zuidelijke kolonies weidegrond buiten de polder (emelten),

Bet is onzeker of er van een werkelijke toename sprake is (tabel 3.2 ).
Vermoedelijk is de soort tenminste in de periode 1973 tot en met 1976
onderteld. In tegenstelling tot 1978, zijn in deze jaren de nesten
slechts gedeeltelijk, of niet geteld. Het aantal broedparen is zeker
onderschat uit het aantal getelde vogels in de kolonie.
Doordat gegevens in voorgaarjde jaren per deelgebied zijn verzameld (vgl.de
plevieren), is een vergelijking moeilijk te maken. Wel zijn in de loop
der jaren grote verplaatsingen opgetreden, door o.a. bet ongeschikt
worden als nestplaats door verruiging. Zo was in 1975 een kolonie van
1400 nesten op het eiland ten zuidwesten van de scriutsluis gevestigd; in
1978 geen.

DWERGNEE1Th Larus minutus vastgesteld: 61; schatting: 61—62

Ret aantal vastgestelde paren is gebaseerd op het aantal getelde nesten.
De kolonies zijn in figuur 3.10. ingetekend. De broedparen waren als i

volgt over de vijf kolonies verdeeld:
Blikplaat 19 paren (mededeling J. Veen)

Sennerplaat 3 paren

eiland in het 20 paren (mededeling 3. Veen)
Nieuwe Robbengat -

Ballastplaat 16 paren (mededeling 3. Veen)

(open plek in
b os aanp lan t)

DeRug 3 paren

Op de Rug werd op 26mei nog een paar waargenomen, dat een nestterri—
torium verdedigde en baltsgedrag vertoonde; later is dit paar echter

niet meer gecontroleerd.
De dwergmeeuw vestigde zich later dan de kokmeeuw, visdief en noordse
stern, zodat kan worden gezegd dat de dwergmeeuw zich in de directe
nabijheid van deze soorten heeft gevestigd (figuur 3.10.). Op de Senner—
plaat waren dit vooral visdieven (40 paren), op de Ballastplaat noordse

sterns (80 paren) en bij de overige kolonies vooral kokmeeuwen. Waar—

schijnlijk is het gemiddelde effect van dit gedrag een betere bescherming

tegen predatoren (Veen 1978).

Alleen in de kolonie op bet eiland in het Nieuwe Robbengat zijn enkele
jongen vliegvlug geworden (mededeling Veen). Ook in andere jaren was
het broedresultaat bijzonder laag (Veen 1978). Uit onderzoek van Veen
is gebleken dat vrijwel alle vrouwtjes in bet gebied, en mogelijk ook
een deel van de mannetjes, derde kalenderjaar vogels zij.n, die voor

bet eerst in hun leven tot broeden komen. Ook in de voorgaande jaren

waren de broedvogels van deze leeftijd. De geringe ervaring van de vogels

kan een oorzaak zijn van bet inadequaat reageren op rovende kokmeeuwen

(Veen 1978).
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Vestiging van de dwergmeeuw in bet Lauwerszeegebied kan niet los gezien
worden van de recente uitbreiding en toename in Noordwest—Europa (o.a.
Sharrock 1976, Hutchinson & Neath 1978). Normaal geldt de dwergmeeuw
in het broedseizoen als typische moerasvogel (Voous 1962, Stichting
Avifauna van Friesland 1976 b). In bet Lauwerszeegebied broedt de
dwergineeuw echter op droge zandige plaatsen. Ret aantal broedparen in
voorgaande jaren (tabel 3.2.) is ontleend aan Veen (1978); in 1977
kwamen 30 paren tot broeden (Id.). Wanneer In een jaar betere broedre—
sultaten optreden, wordt de kans op vestiging van oudere vogels in het
daarop volgende jaar groter.
In 1978 overzomerde de dwergmeeuw voor bet eerst in vrij groot aantal
in het gebied (mm. 500 vogels). Voor een groot deel waren dit twee—
de kalenderjaar vogels.

ZWARTE STERI' Chlidonias niger vastgesteld: 1

Op het elland De Punt bij Ezumaziji is in juni blj werkzaambeden een

nest met eieren gevonden (mededeling De Vries).

In het voorjaar van 1979 zijn vlotjes uitgelegd bij De Punt en de

Schoenerbult. Behalve nestgelegenheid kan ook voedsel (o.a. grote in—

sektert als libellen) een rol spelen bij bet verder nog ontbreken van de

soort in het gebied, Ret paar op De Punt had als foerageergebied ook

de Zuider Ee en het oude land ter beschikking.

VISDIEF Sterna hirundo vastgesteld: 281; schatting: 300—350

Eind mel en begin juni zijn de kolonies geteld. Op plaatsen waar visdief
en noordse stern naast elkaar broedden zijn de broedende vogels met
een telescoop gedetermineerd en geteld. Op andere plaatsen zijn veelal
de nesten geteld. Ret op deze wijze vastgestelde aantal paren is waar—
schijnlijk een lichte ondertelling. De kolonies zijn in figuur 3.10
ingetekend. De ingetekende kolonie in de Marnewaard is te laat opge—
merkt en kon niet meer worden geteld. Op 22 juni werden hier negen
alarmerende vogels waargenomen en enkele gebruikte lege nestkuiltjes
gevonden. Deze kolonie is niet bij bet aantal vastgestelde paren op—
genoinen. Het aantal broedparen per kolonie staat in bijlage III vermeld.
Evenals bij de dwergmeeuw is het broeden in de nabijheid van kokmeeuwen
opvallend. Hetzelfde functionele aspect als genoemd bij de dwergineeuw
zal hierbij een rol spelen.
Waar visdief en noordse stern samen broedden waren ze toch mm of meer
gescheiden. Behalve een rnogelijk verschil in nestplaatskeuze kan ook
een latere vestiging van n van beide soorten de oorzaak van deze schei—
ding zijn. Dit laatste is met zekerheid vastgesteld bij de kolonie op
de Ballastplaat, waar de visdief aan de rand van de noordse sternkolonie
broedde en zich later ook gevestigd had. Ditzelfde kan waarschijnlijk
worden gezegd over de kolonie in de Hoek van de Bant.

Opvallend was bet slechte broedresultaat in 1978. Op de Sennerplaat,
totaal 100 broedparen, is bijvoorbeeld geen enkel jong vliegvlug gewor—
den. Door het relatief grote aantal dood gevonden jongen (ca. 1—4

dagen oud), lijkt een mogelijke slechte voedselsituatie in 1978 de
oorzaak.
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Doordat in voorgaande jaren vaak geen onderscheid is gemaakt tussen
visdief en noordse stern is een vergelijking niet goed mogelijk. Wel
niag aangenomen worden dat de soorten in elk geval na 1972 zijn onderteld.
Zo maakt Stichting Avifauna van Friesland (1976b) melding van een kolo—
nie van 28 paren op de Sennerplaat4Deze ontbreekt dat jaar op de lijsten
van Veenstra. De kolonie in de Hoek van de Bant is van 1973 tot en met
1976 evenmin meegeteld. De Stichting Avifauna van Friesland (l,c.) geeft
voor de periode 1972—1975 ongeveer 5.0 paren op. Waarschijnlijk is hier
sprake van een determinatiefout en waren dit voornamelijk noordse sterns
(vgl. ook Timmerman 1972).

De toename die sinds de afsluiting heeft plaatsgevonden, moet in de
eerste plaats toegeschreven worden aan een algeheel herstel van de stand
na de grot- rPriiggig in d jaren zectig al3 gevolg vau de veLspteiding
van persistente bestrijdingsmiddelen en andere ongunstige stoffen inhet milieu (o.a. Rooth 1979).

NOORDSE STERN Sterna paradisea vastgesteld: 141; schatting: 150—175
In grote li,jnen geldt voor deze soort hetzelfde als voor de visdief.
De kolonies zijn in figuur 3.10 ingetekend, het aantal broedparen per
kolonie staat vermeld in bijiage III.

In de kolonie op de Ballastplaat (80 paren) is geen enkel jong vlieg—
viug geworden. In de kolonie in de Hoek van deffant (ca. 30 broedparen)
zijn op 19 juni 33 pulli geringd door H. Esselink, waarvan verschillende
ouder dan een week. Van de andere kolonies is niets bekend over het
broedsucces.

Ook bij de noordse stern moet de toename na de afsluiting als herstel
van de stand gernterpreteerd worden. De kolonie in de Hoek van de Bant
herbergde in het begin van de jaren zestig 150 broedparen (Timmerman,
1972). Ook op de groninger kwelder in de Lauwerszee was een kolonie ge—
vestigd (mededeling Van de: Veen), Het is onduidelijk of deze kolonie
met de achteruitgang verlaten is of in 1969 onopgemerkt bleef (medede—
ling Timmerman). In 1970 broedden wel weer noordse sterns in het gronin—
ger deel van het gebied (Tinimerman 1972).

D1ERGSTERN Sterna albifrons vastgesteld: I

Op 30 juni werd een broedend paar op De Rug aangetroffen. Het nest

lag in de al verlaten visdiefkolonie, ca. 200 meter van de oever.
De vogels foerageerden in de onmiddelijke nabijheid.

De dwergstern kan van 1974 tot en met 1976 over het hoofd gezien zijn,

doordat de soort zich laat kan vestigen en de tellingen in deze periode

minder intensief zijn uitgevoerd. Door de lage stand van de soort (vgl.

Rooth 1979) is het te begrijpen dat de dwergstern nooit in grotie

aantallen in het gebied heeft gebroed (tabel 3.2 ).

GROTE STERN Sterna sandvicensis geen broedvogel

In 1978 is de soort geen enkele maal waargenomen. In 1975 heeft een
paar op De Rug gebroed (mededeling Boekema).

KOEKOEK Cuculus canorus vastgesteld: 4
Twee territoria waren gevestigd in het Zuidwalbos, én in de bosaan—
plant op de Ballastplaat en één op de oostpunt van de Zoutkamperplaat.
Een telling van vrouwtjes is niet uitgevoerd (vgl. Vogelwerkgroep Grote
Rivieren 1973).
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HOUTDUIF Columba palumbus vastgesteld: 25; schatting: 30—50
De vastgestelde paren hebben voor het grootste deel betrekking op
gelokaliseerde nesten. De belangrijkste broedplaatsen in 1978 waren
de vlierstruwelen op de Zoutkaniperplaat (ca. 10 paren); twee eilandjes
in het Dokkumerdiep (9 paren) en het eiland ten westen van de spuislui—
zen van Lauwersoog (4 paren).
In de voormalige landaanwinningswerken in Kollumeroord en op de Zout—
kamperplaat hebben waarschijnlijk meerdere paren op de grond gebroed.
Opvallend was het nog nagenoeg ontbreken van de soort in de bosaanplanten.

Mogelijk speelt voedsel hierbij een rol.

HOLENDUIF Columba oenas vastgesteld: 2; schatting: 2—15

En nestvond3t (in en konljnehnl) en een waarneming van een koerend

mannetje vormen de enige directe aanwijzingen voor het broeden van de

soort (waarnemingen Boekema). Dit lage aantal is waarschijnlijk vooral

veroorzaakt door het niet kunnen bezoeken van geschikte gebieden rond

zonsopgang voor het registreren van de zangactiviteit.

De schatting is gemaakt op basis van waargenomen paren.

Door het vrijwel ontbreken van andere nestgelegenheid, zullen alle

paren in konijneholefl hebben gebroed.

VELDUIL Asio flainmeus vastgesteld 4; schatting: 4—5

Drie paren konden worden gelokaliseerd in de voormalige landaanwinfliflRs

werkeri in het zuiden
(Pompsterplaat, Nittershoek en ZoutkamperPlaat) n

n paar in de Marnewaard. De voormalige ndaanwinfliflg5Werken zijn

rijke veldmuizeflgebieden (Vuursteen in voorbereiding).

In mel en juni zijn op de Zoutkatnperplaat twee vogels dood gevonden, die

mogelijk gepredeerd zijn door marterachtigen (mededeling Kabo).

De belangrijkSte prool van de velduil is de veldmuis. Deze vertoont on—

der mm of meer natuurlijke omstandighedefl een cyclus, met om de onge—

veer drie jaar een topjaar (Frank 1953). Zowel de legselgrootte, het

aantal broedsels, als het aantal broedparen staan in verband met de veld—

muizenstand. In 1970 hadden elf paren in het friese deel twee broedsels,

waarvan het eerste groter dan normaal was (Stichting Avifauna van Fries—

land 1976b). 1970, 1973 en 1976 waren tot nu toe de topjaren in het

LauwersZeegebied. In 1973 is de velduil waarschijnlijk onderteld (tabel

3.2 ).
De ontginningen vormen, door areaalbeperking, waarschi.jnlijk de oorzaak

van de lagere stand in de topjaren na 1970.

VELDLEEUWERIK Alauda arvensis vastgesteld: 128; schatting: 1500—2000

De veldleeuwerik is alleen in de intensief onderzochte gebieden geteld.

De resultaten staan per gebied vermeld in tabel 3.1.

Via eenmalige tellingen zijn schattingen van dichtheden in enkele deel—

gebieden voor handen (gebiedstelliflg in figuur 3.4.);

gebied 7 91 ha geteld op 16 mei 16 paar per 100 ha

23 134 ha I juni 16
" It

25 ca. 180 ha 10 mei 12
II

28 19 ha 11 mei 63 " " "

34 256 ha 9 mel 53 U It U

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze gebieden minder intensief zijn
afgelopen dan de intensief onderzochte gebieden en dat de zangintenSiteit

van de veldleeuwerik overdag lager is dan 's ochtends rond zonsopgaflg

(VogelwerkgroeP Grote Rivieren 1973). Deze dichtheden moeten om deze

redenen als ondertellingen worden opgevat.



— 66 -

Ut de aanname dat de gemiddelde dichtheid van de intensief onderzochte
gebieden een goede benadering is voor de gemiddelde dichtheid van het
hele telgebied, is de totaalschatting gemaakt.

De invloed van terreinstructuur en vegetatie, die in dergelijke dichthe—
den een grote rol spelen, wordt visueel geTllustreerd in figuur 3.11.
Een vergelijking met andere jaren is niet goed mogelijk (tabel3.2 ).
BOERENZWALUW Hirundo rustica vastgesteld: 8; schatting: 10—25

Er is geen gerichte aandacht aan deze soort besteed. Een groep van vijf
paren was gevestigd in de schutsluis van Lauwersoog. Bij Zoutkamp broed—
den twee paren in oude huiszwaluwnesten in de spuisluizen van het Reit—
dip Verder werd eeii pr v ecrp1d ' eri gemal in Kollumroord.

Waarschijnlijk zijn de waarnemingen in de voorafgaande jaren niet
verzameld en heeft de soort al voor 1978 in hat gebied gebroed (vgl.
tabel 3.2.).

HULSZWALUW Delichon urbica vastgesteld: 9; schatting: 10—25

Evanals aan de vorige soort, is geen extra aandacht aan de huiszwaluw
besteed. In Lauwersoog waren tenminste drie kleine kolonies gevestigd:

visafs lag twee paren
schutsluis twee paren
sluiswachterskantoor vijf paren

Waarschijnlijk heeft de soort zich al voor 1978 in Lauwersoog gevestigd
(vgl. tabel 3.2.).

OEVERZWALUW Riparia riparia vastgesteld: 9

In de eerste week van juli heeft zich een kolonie van negen paar in

een wand van een baggerdepot in de Marnewaard gevestigd.'aarschijnhiik

betrof hat vogels die elders al een broedpoging hadden onderreomen.

Door broedplaatstrouw van oude vogels (Leijs & De Wilde, 1970) lijkt

blijvende vestiging mogelijk.

In 1977 was een kolonie van ca. vijf paar gevestigd in een slootkant

in de Marnewaard (mededeling Boekema) en een kolonie met een onbekend

aarttal paren in de oever van de Bantswal (mededeling Dijkstra).

GRASPIEPER Anthus pratensis vastgesteld: 45; schatting: 500—1000

De graspieper is in de intensief onderzochte gebieden geteld. De resul—
taten per gebied staan verineld in tabel 3.1. In tegenstelling tot de
veldleeuwerik zijn geen schattingen van dichtheden in andere gebieden
gemaakt. Met de gevonden gemiddelde dichtheid van de vier gebieden is
een ruwe schatting gemaakt voor hat hale telgebied. Wanneer, wegens de
hogere dichtheid een aparte schatting voor de landaanwinningsvakken
wordt gemaakt, valt de totaalschatting nauwelijks anders uit.
Doordat de eerste zangperiode vermoedelijk ongeveer eind maart of begin
april valt, dus voor de start van het onderzoek, is de soort belangrijk
onderteld. De lage waarnemingsfrequentie in de vastgestelde territoria
ondersteunt dit. In de schatting is hiermee. rekening gehouden.

Een mogelijke verklaring van de onverwachte lage dichtheden in hat
centrale platengebied (Schiidhoek en Sennerplaat) is de arme structuur
(vlakke bodem), die deze gebieden voor de graspieper herbergen. In dit
verband kan ook de hoge dichtheid in de begreppelde landbouwkavels (niet
geteld) genoemd worden.
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WITTE KWIKSTAART Motacilla alba vastgesteld: 17; schatting: 17—25

Zes paren hebben in Lauwersoog gebroed. Bijna alle overige paren broed—
den otder aanlegsteigers in het gebied.
Ook it voorgaande jaren zal het grootste aantal onder de aanlegsteigers
gebroed hebben.

GELE XWIKSTAART Motacilla f lava vastgesteld: 37; schatting: 450—700

Buitet de intensief onderzochte gebieden is in geen enkel ander deelge—
bled de soort consequent genoteerd. De gevonden gemiddelde dichtheid in
de vier intenslef onderzochte gebieden (tabel 3. 1 ) is gebruikt voor een
ruwe schatting voor bet hele telgebied.
In het landbouwgebied leek de soort in een iets hogere dichtheid geves—
tigd tB zijn.
In de intensief onderzochte gebieden lag een belangrijk deel van de ter—
ritoria in de overgangszone van net naar grasvegetatie.
Door de voortgaande successie van de vegetatie in het Lauwerszeegebied

is een verdere stijging van het aantal broedparen te verwachten.

MEREL Turdus merula vastgesteld: 3; schatting: 3—10

De drie vastgestelde paren waren gevestigd in Kollumeroord (wilge—
bosje), Zoutkamperplaat (vlierstruweel) en Lauwersoog (beplanting

parkeerterrein).
In het Marnebos en de bosaanplant op de Ballastplaat ontbrak in 1978
mogelijk nog geschlkte nestgelegenheid. Het Zuidwalbos is mogelijk te

voedselarm voor de soort.

TAPUIT Oenanthe oenanthe niet vastgesteld; schatting: 0—5

De tapuit kon niet met zekerheid als broedvogel worden vastgesteld.

De soort werd alleen in mel en begin juni waargenomen. Waarschijnlijk

hebben alle waarnemingen betrekking op doortrekkende vogels. Hoewel

het broeden van de soort met enkele paren niet uitgesloten kan worden,

mogen de opgaven uit voorgaande jaren in twijfel getrokken worden

(tabel 3.2 )'

ROODBORSTTAPUIT Saxicola torquata vastgesteld: 1; schatting: 1—5

En territorium werd vastgesteld in het Zuidwalbos. Door een lage

bezoekfrequentie aan de verschillende deelgebiederi is het niet uit—

gesloten dat een klein aantal paren niet is opgemerkt.
Dit geldt ook voor de voorafgaande jaren.

PAAPJE Saxicola rubetra niet vastgesteld; schatting: 0—5

Vooral in de eerste helft van mei werd de soort regelmatig, ook zingend,

waargenomen. Juni—waarnemingefl ontbreken echter. De waarnemingen hebben

waarschijnlijk allemaal betrekking gehad op doortrekkende vogels.

Door de ogenschijnlijk gunstige habitat op diverse plaatsen kunnen

broedgevallen echter niet uitgesloten worden.

Doordat het paapje tijdens de doortrek vaak al zingt en zich opvallend

gedraagt (vgl. Vogelwerkgroep Grote Rivieren 1973), is het mogelijk

dat de waarnemingen in 1974 (tabel 3.2 ) ook betrekking hebbengehad

op doortrekkende vogels. De opgegeven broedgevallen ult 1974 zijn dan

ook in twijfel te trekken.
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Figuur 3.12: Het aantal vastgestelde territoria van de kleine karekiet na

elk bezoek (0 - 0 met het aantal geregistreerde territoria
per bezoek op de Schildhoek en de Sennerplaat.
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ZWARTE ROODSTAART Phoenicurus ochruros vastgesteld:2; schatting: 2—5

Twee territoria werden bij de visafslag in Lauwersoog vastges.teld.
Ret is niet uitgesloten dat in Lauwersoog nog meer territoria waren
gevestigd. Ret lijkt waarschijnlijk, dat de soort zich al voor 1978
in Lauwersoog gevestigd heeft.

SPRINIKHAANRIETZANGER Locustella naevia vastgesteld: 8; schatting: 8—20

Buiten de intensief onderzochte gebieden is de soort niet geteld, maar
zijn e1 de waarnemingen verzameld. De vastgestelde territoria zijn
in figuur 3.13. ingetekend. Alle territoria waren in droogstaande net—
vegetaties gevestigd. Hierbij kan opgemerkt worden dat de sprinkhaan—
rietzanger een uitgesproken bodemvogel is (vgl. Voous 1962).

In de voorafgaande jaren zijn geen nachtelijke bezoeken aan het gebied
gebracht. Door de nachtelijke zang van de soort kon zij in deze jaren
niet vastgesteld worden. Ret broeden van de soort in het gebied voor
1978 is om deze reden niet uit te sluiten (tabel 3.2 ).

SNOR Locustella luscinioides vastgesteld: 3; schatting: 3—10

Voor het aantal vastgestelde territoria geldt hetzelfde als bij de
spninkhaannietzanger. De vastgestelde territoria zijn in figuur 3.13
inge tekend.
De territoria waren in rietvegetaties aan open water gevestigd.
In het Lauwerszeegebied is de snor, waarschijnlijk door het omtbreken
van andere mogelijkheden voor nestgelegenheid, aangewezen op overjarig
net (vgl. Alleyn et al. 1971).

Voor het broeden van de soort in de voorafgaande jaren geldt hetzelfde
als voor de spninkhaannietzanger.

GROTE KAREKIET Acrocephalus arundinaceus vastgesteld: 3; schatting: 3—10

Buiten de intensief onderzochte gebieden is de soort niet volledig geteld.

De vastgestelde territoria zijn in figuur 3.13 ingetekend. Van n ter—
ritorium op de Schildhoek en het territorium op De Punt is inaar
zangwaarneming. Doordat dit beide waarnemingen in juni zijn, zijn beide

als broedparen genterpreteerd.

De habitat van de grote karekiet bestaat uit hoog net aan open water.
Waarschijnlijk bestaat er een voorkeur voor ovenjanig net (Voous
1962, Alleyn et al. 1971). In afwijking hiervan was het territonium

op De Punt gevestigd in een ruigtevegetatievano.a. net, hang wilge—

roosje en grote brandnetel Urtica dioica.

Het Lauwerszeegebied ligt mm of ineer in de noordgrens van het areaal

van de soort. Vast staat dat tijdens het inildere klimaat in de jaren

dertig en veertig (Williamson, 1975) de soort een veel talrijkere broed—
vogel in Nederland was dan nu (vgl. Alleyn et al. 1971 Stichting

Avifauna van Fniesland 1979). Meer recent lijkt er weer sprake te zijn

van een zekere toename (Stichting Avifauna van Friesland l.c.), waarbin—

nen waarschijnlijk ook de vestiging in het Lauwerszeegebied valt.
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KIEINE KAREKIET Acrocephalus scirpaccus vastgesteld: 179;
schatting: 1500—2000

D€ kleine karekiet is alleen in de intensief onderzochte gebieden ge—
teld.

Bij analyse van de telgegevens blijkt een ondertelling op de Schild—
hcek en de Sennerplaat (figuur 3.12 ). Bet was door de slechte weers—
orrstandigheden niet mogelijk de bezoekfrequentie eind juni te verhogen.
Met de gevonden gemmiddelde dichtheid per kilometer—oeverlijn is een
ruie schatting gemaakt voor bet hele Lauwerszeegebied. Geprobeerd is
hierbij, rekening te houden met de gesignaleerde ondertelling.
Een vergelijking met andere jaren is niet mogelijk (tabel 3.2 ).

BOSRIETZANGER Acrocephalus palustris vastgesteld: 70; schatting: 200—300

De belangrijkste broedterreinen in het Lauwerszeegebied waren in 1978
deoostelijke rand van de Zoutkamperplaat (ruigtevegetatievano.a. net,
wilgeroosje en vlier Sambucus nigra) en het landbouwgebied (vooral de
kavels met koolzaad). In het eerst genoemde gebied waren Ca. 50 paren
gevestigd (mededeling Altenburg c.s.), wat neerkomt op een dichtheid
var ongeveer 100 paren per 100 ha. In het landbouwgebied zijn geen
tellingen uitgevoerd.

Een vergelijking met andere jaren is niet mogelijk (tabel 3.2.).

RIETZANGER Acrocephalus schoenobaenus vastgesteld: 43; schatting: 60—100

Door een opvallende zangperiode van de mannetjes na aankomst in het
broedterrein (vgl. Catchpole 1973), werd een relatief hoog aantal
territoria buiten de intensief onderzochte gebieden vastgesteld. Bet
belangrijkste broedterrein was de oostelijke rand van de Zoutkainper—
plaat; hier waren ca. 20 territoria gevestigd (mededeling Altenburg
c.s.), wat Ca. 40 paren per 100 ha betekent.
Door de relatief vroege aankoinst is de rietzanger waarschijnlijk mm
of meer gebonden aan overjarig net.
Bet onbezet blijven van ogenschijnlijk gunstige habitats kan verklaard
worden door de algemene achteruitgang in het begin van de zeventiger
jaren (o.a. Berthold 1972, 1974). Deze achteruitgang wordt geweten aan
de langdurige droogte in bet overwinteringsgebied van de soort, bet
Sahelgebied (Berthold 1974). Bet dieptepunt in de stand werd bereikt
in 1973—1974. De stand is sinsdien laag gebleven (Sharrock 1976).

SPOTVOGELS Rippolais icterina vastgesteld: 13; schatting: 13—20

De belangrijkste gebieden van de spotvogel waren bet Zuidwalbos (ca.
vijf paren), de bosaanplant op de Baliastplaat (ca. vijf paren en het

eilandje ten zuiden van de spuisluizen van Lauwersoog (drie paren).
De gentiddelde dichtheid in de bosaanplanten, met uitzondering van bet
Marnebos, was ininimaal 2.6 paren per 100 ha.
GRASMUS Sylvia conimunis vastgesteld: 10; schatting: 15—20

Vijf territoria waren in de oostelijke rand van de Zoutkamperplaat geves—

tigd (mededeling Altenburg c.s.). In de rest van bet gebied is de soort

onvolledig geteld. Behalve n ternitorium in de voonmalige landaanwin—

ningswerken op dePompsterPlaat,werden nog enkele territoria in het

Zuidwalbos en in ruige vegetaties op de vroegere mosselbanken vastge—

steld.

Voor een verkiaring van bet relatief lage aantal kan verwezen worden

naar de rietzanger.
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BRAANSLUIPER Sylvia curruca vastgesteld: 6; schatting: 10—20

En territorium werd in Lauwersoog vastgesteld en vijf in het Zuidwal—
bos. De soort is zeker onderteld. Waarschijnlijk zijn er buiten de
genoemde gebieden geen broedgevallen geweest.
De braamsluiper heeft zich waarschijnlijk voor 1978 in het gebied ge—

vestigd (tabel 3.2.).

FITIS Phylloscopus trochilus schatting: 25—50

De waarnemingen van deze soort zijn niet genoteerd. Op het eilandje

ten westen van de spuilsuizen van Lauwersoog was n territorium

gevestigd. Voor het gebied LauwersoogZuidwalbOS is het aantal op

10 tot 20 paren geschat; voor de bosaanplant op de Ballastplaat 10 tot

15 paLen. Dit betckcnt ccn gciniddlde d1chh1d vrni de hosaanplanten,
zonder Marnebos, van 7.5 tot 15 paren per 100 ha. De fitis heeft zich

zeker voor 1978 in het gebied gevestigd (vgl. tabel 3.2 ).

BAARDMNNETJE Panurus biarmicus vastgesteld: 10; schatting: 10—25

Buiten de intensief onderzochte gebieden (tabel 3.1 ) werden op twee

andere plaatsen paren waargenomen: twee paren aan de zuidoostelijke
uitloper van de Vlinderbalg en twee paren in de zuidoostelijke hoek
van de Schildhoek. WaarschIjnlijk waren nog meer paren in het gebied

geves tigd.
Alle territoria waren gevestigd in gemengd overjanig en jong net.

In de jaren 1965—1966 heeft een eruptie van de soort vanuit de flevo—

polders over heel noordwest—europa plaats gevonden (Dybbro 1976,

Sharrock 1976, Valk' 1976). Waarschijnlijk is hierdoor, mogelijk al

voor 1978, vestiging in het Lauwerszeegebied mogelijk geweest. De soort

overwintert voor een groot deel in het broedgebied en heeft dan'zaad
van moerasplanten, vooral net, als hoofdvoedsel (Voous 1962). De
soort is hierdoor gevoelig voor winters met veel sneeuw (vgl. Voous

1962, Sharrock 1976).

GRAUE GORS Embeniza calandra schatting: 0—5

De soort werd in 1978 niet waargenomen in het telgebied.

In 1977 waren dnie territonia gevestigd in het oostelijke landbouw—

gebied (mededeling Boekema). De opgegeven broedgevallen in 1970 en

1971 (tabel 3.2) waren hier ook gevestigd (Tiunnerman 1972). In

1978 is dit gebied niet bezocht (zie figuur 2.2 ).
Gezien de waarneiningen, vermeld door Stichting Avifauna Friesland (1979)

moet rekening gehouden worden met mogelijke broedgevallen in het friese

deel van het landbouwgebied.

RIETGORS Embeniza schoeniclus vastgesteld 67; schatting: 500—750

De Rietgors is alleen in de intensief onderzochte gebieden geteld. Moge—

lijk is de soort op de Sennerplaat en Schildhoek licht onderteld. Uit

de gevonden gemiddelde dichtheid per kjlometer—oevenlijfl, aange—

vuld met de gevonden dichtheid per 100 ha voor de voormalige landaan—

winningsvakken, is een:' ruwe schatting geinaakt voor het hele Lauwerszee

gebied.

Omdat de habitat in oppervlakte toeneemt, is een stijging van het aantal

broedparen te verwachten. Een vergelijking met andere jaren is niet mo—

gelijk (tabel 3.2 ).



— 74 —

4. DISCUSSIE

4.1. Methoden

In bet Lauwerszeegebied zijn in 1978 vier deelgebieden genventariseerd
met de karteringsmethode (de intensief onderzochte gebieden genoemd)
en is geprobeerd de broedparen van 44 soorten in het hele gebied te
telien.

Ret aantal vroege ochtendbezoeken aan de vier intensief onderzochte
geieden is aan de lage kant (hoofdstuk 1). Ret tegelijkertijd uit—
voren van de integrale tellingen over bet hele gebied was hier debet
aaii. Ook bij de orintatie zijn fouten gemaakt. Bij de interpretatie
van de soortkaarten is voor bet aanmerken van een territorium in enkele
gevallen afgeweken van de internationale richtlijnen (zie hoofdstuk
1.1 ). De resultaten van de inventarisaties kunnen echter als getelde
minima blijven gelden.
De wilde eend is in de laandaanwinningsvakken op de Pompsterplaat
duidelijk onderteld. Ditzelfde geldt voor de graspieper in alle vier
gebieden, voor de kleine karekiet in de Ezumakeeg, op de Sennerplaat
en de Schildhoek en voor de rietgors in de laatste twee gebieden.

Vanuit de ervaringen in 1978 zou een inventarisatieprogramma in
volgende jaren als volgt opgebouwd kunnen zijn: in april en mei zouden
el1 drie, in juni drie of vier vroege ochtendbezoeken uitgevoerd moe—
ten worden; eind april en in mei een bezoek overdag en begin mei en
in juni een nachtelijk bezoek.

De 44 soorten, die in het gehele Lauwerszeegebied zijn geteld, zijn
vermeld in tabel 4.1 Ret tellen, of later interpreteren van de tel—
lingen leverden in 1978 moeilijkheden op bij de lobeend, kuifeend en
ureluur (zie hoofdstuic 3). Ret is echter onwaarschijnlijk dat het
aantal broedparen afwijkt van de gedane schattingen (tabel 3.2 ).
In tabel 4.1 wordt een oordeel uitgesproken over de vergelijkbaarheid
van de resultaten met die van voorgaande jaren (zie tabel 3.2 ). Rier—
bij is de nadruk gevallen op de periode van 1973 tot en met 1976. De
tellingen zijn in deze periode minder intensief uitgevoerd dan in de
jaren ervoor en 1978 (zie hoofdstuk 1).
Vanuit de ervaringen in 1978 lijken ook de volgende soorten over het
hele gebied telbaar: dodaars, roerdomp, kwartel, fazant, waterral,
porseleinhoen, boerenzwaluw, huiszwaluw en zwarte roodstaart. De op—
gaven van voor 1978 van deze soorten zijn echter niet goed te verge—
lijken met die van 1978 (hoofdstuk 3). Deze lijst is in de toekomst
uit te breiden met zich nieuw vestigende soorten.

De successie van de broedvogels is echter beter vast te leggen door
het volledig tellen van voor het gebied karakteristieke deelgebieden,
waar in 1978 een begin mee is gemaakt. De successie van de broedvogels
kan in deze gebieden gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de vege—
tatie. De ligging van territoria kunnen hierbij van jaar op jaar verge—
leken worden.
Afhankelijk van de beschikbare tijd naast de inventarisaties kunnen
een klein aantal soorten over het hele gebied geteld worden.

4.2. De ontwikkeling van het voorkomen van broedvogels

Figuur 4.1. laat de ontwikkeling zien van een aantal vastgestelde broed—
vogelsoorten in het Lauwerszeegebied na de afsluiting. De afwijkende
sterke stijging tussen 1976 en 1978 kan verklaard worden door bet in—
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fuut 7 strandplevier 7

wilde eend 7 watersnip —

zouiertaling + wuip —

krakeend ? grutto +

pijlstaart — tureluur 7

slobeend ? kluut 7

krooneend + zilverrneeuw 7

kuifeend ? kokmeeuw ?

tafeleend ? dwergrneeuw +

bergeend ? zwarte stern ÷

knobbelzwaan + visdief -

bruine kiekendief 7 noordse stern —

blauwe kiekendief + dwergs tern —

grauwe kiekendiet ioekoek 1-

torenvalk + velduil 7

patrijs + witte kwikstaart +

waterhoen + oeverzwaluw +

meerkoet ? roodborsttapuit +

scholekster + paapje —

kievit + wielewaal +

bontbelcplevier + zwarte kraai +

kleine plevier + ekster ?

+ De opgaven van elk jaar zijn vergelijkbaar. Ret werkelijk aantal
paren elk jaar wordt waarschijnlijk goed benaderd door de opgaven..

? De opgaven van elk jaar zijn onder het nodige voorbehoud verge—
lijkbaar. De aantallen kunnen b.v. wel een juiste ontwikkeling

aangeven.
— De aantallen zijn niet voor elk jaar vergelijkbaar.

Tabel 4.1 De vergelijkbaarheid van de broedvogeltellingen in het Lau—
werszeegebied in de jaren 1969—1976 en 1978 (zie tabel 3.3).
Alleen de soorten, die in 1978 in het gehele gebied zijn
geteld, zijn in de tabel opgenoinen.
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1969 1973 1977 jaren

Figuur 4.1: Het aantal broedvogelsoorten in het Lauwerszeegebied in de eerste tien jaar
na de afsluiting in 1969. Alleen de zeker vastgestelde soorten zijn opgenomen.
Soorten, waarvan de opgaven van voor 1978 sterk in twijfel worden getrokken,
zijn weggelaten (watersnip, wuip, tapuit en paapje) (Hoofdstuk 3).
De pijien geven het vermoede verloop van het aantal soorten aan.

24 Kiasse Aantal broedparen
aantal
soorten

20 I 1

II 2 - 10
16

11 — 100

12
IV 101 - 1.000

V 1.001 - 10.000
8 VI 10.001 - 100.000

.11 - 1_I-
aantalsklasse

Figuur 4.2: Verdeling van het relatieve voorkomen van broedvogelsoorten in het
Lauwerszeegebied, in 1969 en 1978.
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tensievere karakter van de telling in 1978. Bij een aantal soorten is
in hoofdstuk 3 opgemerkt, dat ze zich waarschijnlijk v66r 1978 in het
gebied hebben gevestigd, maar niet zijn vastgesteld. Deze indruk wordt
versterkt door het verloop van bet aantal vastgestelde soorten in
figuur 4.1.

In 1 979 lag bij de tellingen de nadruk minder op het tellen van soorten
in het hele gebied. Hierdoor zijn enkele delen minder intensief bezocht

dan in 1978, waardoor mogelijk enkele soorten niet met zekerheid kon—
den worden vastgesteld (vgl. Altenburg in druk). Bijna elk jaar is er
sprake geweest van een vestigingsoverschot van soorten.

De ontwikkeling van de broedvogels in bet Lauwerszeegebied van 1969
upar 1978 i op een piidr wi jze wrggevn -in f-i gillir 4.2. Ret voor—
konien van de broedvogelsoorten lijkt zowel in 1969 als in 1978 een
log—normaal verdeling te benaderen. Dit is een veel voorkomende verde—
ling; een verschijnsel dat theoretisch niet helemaal doorgrond is
(o.a. Krebs, 1972). Op de achtergronden van de verdeling wordt hier
verder niet ingegaan.
De inodale kiasse is in beide jaren dezelfde. IJit de figuur is af te
lezen dat bet quotint van het totaal aantal broedparen en bet aantal
soorten afgenornen is tussen 1969 en 1978: van Ca. 800 paren per soort
naar Ca. 400 per soort in 1978. Dit beeld wordt bepaald door de kok—
meeuw. Wanneer deze buiten beschouwing wordt gelaten, is er sprake van
een verdubbeling van het gemiddeld aantal broedparen per soort: van

ongeveer 100 in 1969 naar ongeveer 200 in 1978 (vgl. tabel 3.2 ). Ret
aandeel van de kokmeeuw in het totaal aantal broedparen liep terug

van ongeveer 90 procent in 1969 tot ongeveer 50 procent in 1978.

In beide jaren was het percentage zeldzame soorten (klasse I en II)

ongeveer 30 procent. Alle 22 soorten die in 1969 in bet gebied broedden,
kwainen ook in 1978 tot broeden. Acht van deze soorten waren in 1978 in
dezelfde aantalsklasse vertegenwoordigd als in 1969. De andere soorten
vielen in 1978 in een hogere klasse (vgl. tabel 3.2 ). Van de acht soor—

ten is alleen de kluut in aantal achteruit gegaan; kokmeeuw en dwerg—

stern kwamen beide jaren met (ongeveer) dezelfde aantallen voor (tabel
3.2.).
Er lijkt een bijna wetmatig verband te bestaan tussen bet aantal soor—
ten van een taxon in een gebied en de oppervlakte (McArthur & Wilson
1967, Krebs 1972). De theoretische achtergronden zijn niet helemaal
bekend. Als belangrijke verklaring geldt dat de diversiteit in habitat
meestal gecorreleerd is met de oppervlakte (McArthur & Wilson 1967).
De relatie heeft op een groot interval de vorm

S = c AZ

Op log—log basis kan deze als een rechte worden geschreven:

log S = log c + z log A

waar
S bet aantal soorten is,
c een constante, die bet aantal soorten op n

oppervlakte—eenheid geeft en afhankelijk is van
bet taxon en groep van gebieden,

A bet oppervlak,
z de helling van de lijn.



Figuur 4.3: Relatie tussen het gemiddelde aantal broedvogelsoorten
1960 tot en met 1970 en de oppervlakte van nederlandse

per jaar van
waddenej landen:

log S = log 47.3 + 0.17 log A km2 (r = 0.93; P <0.05)

(bronnen: Tanis 1962, Van Orden et al. 1967, Spaans & Swennen 1968,
Mooser 1973 en Valk 1977).

A en B geven de positie van het Lauwerszeegebieci in resp. 1969 en 1978 weer.
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Eet aantal soorten in een gebied is de resultante van immigratie en
extinctie van soorten. Tot nu toe is er bijna elk jaar sprake geweest
van een vestigingsoverschot van soorten in bet Lauwerszeegebied (fi—

guren 4.1 & 4.2 ). Met de soorten—oppervlakte relatie is bet moge—
lijk te schatten bij hoeveel soorten een evenwicht bereikt zal worden.

Biervoor zijn gebieden nodig, die vergelijkbaar zijn met het Lauwerszee—
gebied. De aantallen broedvogelsoorten in deze gebieden moeten bovendien

ongeveer constant zijn.
Bet Lauwerszeegebied komt in een aantal habitats overeen met de Wadden—

eilanden. Voorbeelden zijn plaatsen met vegetaties van zeekraal

(lage kwelder), schaars begroeide zandige plekken, zoet tot brak water
met door net begroeide oevers, grote oppervlaktes met vegetaties van
vnl. grassen, de bosaanplanten en weiciegronden.

Bet bezwaar van de vergelijking is, dat het Lauwerszeegebied geen ei—

land is. Eilanden verschillen t.o.v. gebieden op bet vasteland door
bun gesoleerde ligging, waardoor ze een verlaagde immigratie en emigra—
tie hebben. Gebieden op het vasteland hebben daardoor een boger aantal
soorten, die maar kortstondig aanwezig zijn. Ook kunnen deze gebieden
soorten voorkomen, omdat ze zich in nabij gelegen gebieden handhaven.

Gebieden op bet vasteland hebben om deze redenen een hogere dichtheid
van soorten dan eilanden (McArthur & Wilson. 1967).
In de soorten—oppervlakte relatie heeft c voor gebieden op bet vaste—
land dus een hogere waarde en z een lagere waarde vergeleken met
eilanden. Ditzelfde geldt voor eilanden gelegen dichtbij - -

bet vasteland in vergelijking tot veraf gelegen eilanden (McArthur &

Wilson 1967). De iederlandse waddeneilanden liggen relatief dicbtbij

het vasteland.

De verwachting is dat z een lage waarde heeft voor deze eilanden.

Dit wordt bevestigd in figuur 4.3; z heeft hier een waarde van 0.17 en
valt daarmee in de orde van grootte die gevonden is voor gebieden
op het vasteland (vgl. NcArthur & Wilson 1967). De invloeden van de

mens op de eilanden hebben ook een verlaging van de waarden van z tot
gevolg gehad. Dit is gebeurd door directe (fazant en patrijs) en mdi—
recte (het scheppen van eiland—vreemde habitats) introductie van soor—

ten. Dezelfde invloeden zijn ook in bet Lauwerszeegebied aanwezig. -

1-let Lauwerszeegebied zou op de rechte in figuur 4.3 liggen, indien

er 97 soorten zouden broeden. In 1969 broedden er 22 soorten en in 1978

70.

De ontwikkeling van de broedvogels wordt niet alleen gekarteriseerd
door de toename van het aantal soorten, maar ook door de ontwikkeling

van bet aantal broedparen per soort afzonderlijk (vgl. figuur 4.2 ).

De ontwikkeling in bet Lauwerszeegebied wordt by. beter gekarakteri
seerd door de aantallen eenden en steltlopers in bet gebied, dan door

dat van de zangvogels.
In hoofdstuk 3 -komen bij somrnige soorten speculaties voor over de
vogelsoorten die betrokken worden bij de kolonisatie van het Lauwers—
zeegebied door een bepaalde soort welke factoren, zoals vegetatie—
ontwikkeling, daarbij een rol hebben gespeeld. Maar in feite bestaat

er (nog) onvoldoende inzicht om zekere uitspraken te kunnen doen.



- 80 -

5. SANENVATTING

Op 23 mel 1969 vond de afsluiting van de Lauwerszee plaats. Ret afgeslo—
ten gebied beef t een oppervlakte van Ca. 9100 ha, waarvan 2400 ha water
is. De ontwikkelingen in bet gebied tot 1978 worden kort besproken (hoofd—
stuk 2). In 1978 hadden ca. 3800 ha nog een mm of meer natuurlijk karakter.

Met uitzondering van 1977 zijn vanaf 1969 elk jaar broedvogeltellingen
in bet gebied gehouden. Deze worden elk jaar over bijna bet hele gebied
ul tgevoerd.

Om tot een andere opzet van de tellingen te konien, zijn in 1978 voor
bet eerst enkele deelgebieden intensief onderzocht. Dit gebeurde met de
karteringsmethode. De resultaten van deze gebieden worden in dit versiag
niet afzonderlijk besproken. Vanuit de ervaringen van 1978 worden aanbe—
velingen gedaan voor het gebruik van de inethode in volgende jaren (hoof d—
stuk 4.1.).
Om een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te inaken, zijn in 1978
de broedvogels van 44 soorten over bijna bet hele gebied geteld (ca.
5900 ha; vgl. figuur 2.2 ). Geconcludeerd wordt dat de resultaten van
elk jaar vergelijkbaar zijn voor 21 van de 44 soorten; voor 16 soorten
onder enig voorbehoud (tabellen 3.2 en 4.1 ).

Alle soorten die in 1978 of ervoor als broedvogel of niogelijke broedvogel
voorkwanien, worden afzonderlijk besproken.

De diversiteit van de vegettie in bet Lauwerszeegebied is toegenomen. Ret ge—
volg was een toenemend aantal habitats, wat tot uiting kwaxn in een stij—
ging van het aantal broedvogelsoorten: van 22 in 1969 tot 70 in 1978.
Een aantal in 1978 broedende soorten zijn: sinient (1—4 paren), piji—
staar.t (4—15 paren), krooneend (2 paren), grauwe kiekendief (4—5 paren),
kemphaan (150—250 vrouwtjes), kluut (300—400 paren) en noordse stern
(150—175 paren). In een aantal deelgebieden komen verschillende steltlo—
pers in hoge dichtheden voor (tabel 3.4).

Op basis van een vergeli,jking met de nederlandse waddeneilanden is de
verwachting dat uiteindelijk ongeveer 100 soorten jaarlijks in het
Lauwerszeegebied zullen broeden.
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Bijiage II: De schattingen van het aantal broedparen van wilde eend,
scholekster, kievit, grutto en tureluur in het iandbouw—
gebied. Er is geen onderscheid gemaakt tussen begreppelde
en gedraineerde kavels.

gewas koolzaad gerst tarwe haver

opperviak 318 236 377 - 156

geteld
106 223 295 28

oppervlak

dicht— geschat dicht— geschat dicht— geschat dicht- geschat

heid/ aantal heid/ aantai heidi aantai heidi aantai

100 ha paren 100 ha paren 100 ha paren 100 ha paren

schol—
6 17 7 17 2 9 4 6

eks ter

kievit 11 34 15 36 14 54 11 17

grutto 4 11 3 6 2 8

tureiuur siootiengte geteld dichtheid/km geschat aan—

(x kin) tal paren

tussen 36 11 1,2 45

kave is

iangs 23 13 ,4 9

wegen

De wilde eend is over dezelfde oppervlakte als de schoiekster geteid.
De geteide dichtheid bedraagt circa vijf paren per 100 ha. Voor het
iandbouwareaal binnen het teigebied zou dit neerkomen op circa 55 paren.
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Bijiage III: Het aantal getelde nesten in kiuten-, meeuwen en sternkolonies.
Het aantal nesten per kolonie blj de dwergmeeuwen is in hoofd-

stuk 5 vermeld.

io1. kluut zilver kok visdief noordse kol. kok-

nr. meeuw meeuw stern nr. meeuw

1 32 7 31 10 30 26 2180

2 5 1 4 40 27 7

3 19 1 20 28 28 270

4 6 2 2250 22 29 330

5 3 13 110 30 30 36

6 3 1 1190 15 31 1020

7 4 1 390 5 32 20

8 4 17 370 5 33 340

9 8 23 820 40 34 450

10 21 3 110 11 35 232

11 14 7 10 8 9 36 28

12 6 60 160 30 6 37 21

13 5 395 30 80 38 2000

14 8 32 10 39 195

15 6 580 1 40 280

16 23 12 2 41 60

17 42 295 ?

18 18 8

19 18 20

20 26 6

21 3 15

22 6 20

23 1 5

24 5 1

25 2 175

totaal 289 136 281 141 14500
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