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I. Verantwoording

Dit rapport is het resultaat van een veldonderzoek in de . I

periode maart tot en met juli 1975 . Het vond plaats onder

auspiciën van de Deltadienst van Rijkswaterstaat, afdeling j|

Milieu-onderzoek en werd begeleid door drs. H.L.F. Saeijs en

H.J.M. Baptist. I

Deze dienst zorgde tevens voor onderdak, vergunningen, kaarten

en andere technische faciliteiten. K

Tijdens en na het veldwerk werd informatie ontvangen van de heren

J.P.C. Boot, P.M. van Dalsen, F. Jansen, N.H. Lysen, Drs. J.P. m

Vaane, J. Viergever en M.P. Zorge, I

Onze dank gaat uit naar allen, die op enigerlei wijze hebben

bijgedragen aan het onderzoek en aan het tot stand komen van dit J|

verslag.
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I
II. Inleiding ™

Schouwen geniet reeds lang bekendheid om zijn vogelrijkdom. •

De boeken en artikelen van Vijverberg en de activiteiten van de Natuur- er.

Vogelwacht Schouwen-Duiveland zullen hier niet vreemd aan zijn. I

Des te merkwaardiger is het echter, dat er over de avifauna van

Schouwen-Duiveland in zijn geheel slechts weinig gepubliceerd is. •

In 1973 is men vanuit de Deltadienst van Rijkswaterstaat en het

Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Utrecht begonnen •

met een interdisciplinaire landschapsoecologische studie van het •

duingebied van Schouwen. Het ornithologisch onderzoek werd hierbij «

evenwel niet betrokken. Een en ander was voor de auteur aanleiding |

om een onderzoek te gaan verrichten naar de broedvogelbevolking

van dit duingebied. Het doel was daarbij tweeledig. I

Allereerst ging het er om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te ver-

krijgen van de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de I

broedvogelbevolking. De actuele situatie zou zoveel mogelijk vast-

gelegd moeten worden, waarna vergelijking met oude of nieuwe gegevens •

altijd mogelijk was. •

Een tweede aspect bij dit onderzoek was, dat de gegevens zodanig M

zouden moeten worden verzameld dat integratie met andere landschaps- m

oecologische facetten mogelijk was.

Wellicht zouden hierdoor verbanden tussen het landschap enerzijds en I

de broedvogelbevolking anderzijds aan het licht kunnen treden.

Bovendien zou dit onderzoek wellicht aanvullende gegevens voor het hier- I

boven genoemde landschapsoecologische onderzoek kunnen opleveren en het

geïntegreerde karakter daarvan zodoende kunnen vervolmaken. •,

Met name van de integratie van de verzamelde vogelgegevens roet andere *

landschapsoecologische facetten is om verschillende redenen nog weing p

gekomen. Dit rapport is grotendeels een verslag van de in 1975 verrichte |

inventarisaties. Slechts in hoofdstuk VII wordt iets dieper ingegaan

op de verbanden tussen landschap en vogelstand. .1

Hopelijk kan dit rapport de basis zijn voor een meer uitgebreide

documentatie over de avifauna van het duingebied van Schouwen. Grote •

gedeelten van het duingebied zijn in 1975 slechts globaal geïnventari-

seerd en aanvullingen op dit punt zijn dan ook zeer gewenst. 1
I
I
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Bovendien is zeer weinig schriftelijk vastgelegd over de Schouwse

avifauna van het recente verleden. Velen zullen zich hierover nog

het een en ander herinneren. Getracht is om alle achterhaalbare

informatie over de periode sinds het begin der vijftiger jaren in

dit rapport te verwerken.

Op vele plaatsen komen echter leemten voor. De auteur houdt zich

zeer aanbevolen voor aanvullingen op dit punt.
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I I I . Materiaal en Methoden

1. Veldwerk

I
I
I
I
IIn de periode eind maart - begin juli 1975 is een belangrijk deel van

het duingebied geïnventariseerd op broedvogels. Dit is gebeurd door de te ^

onderzoeken gebieden gedurende het broedseizoen een aantal malen te |

bezoeken en de dan aanwezige vogels, die een gedrag vertoonden, dat

op broeden wees op een kaart in te tekenen. De schaal van de gebruikte I

kaart, het tijdstip waarop en de frequentie waarmee deze gebieden werden

bezocht was afhankelijk van de daar voorkomende vogelsoorten en de •

terreingesteldheid ter plaatse.

De "Handleiding voor het inventariseren van broedvogels in Nederland" m

(Vogelwerkgroep Grote Rivieren, 1973) is gebruikt om na te gaan wanneer m

op welke vogels gelet moest worden. Een 9-tal gebieden is gedurende _

het gehele broedseizoen' intensief onderzocht. Het ging daarbij om g

gebieden met aanzienlijke oppervlakte struweel of bos, die ca. 1 maal

per 2 a 3 weken gedurende de periode rond zonsopgang en direct daarna I

één of enkele malen doorkruist zijn. In de latere ochtenduren (9-12 uur)

en in de namiddag werden de meer open landschappen bezocht. In deze •

gebieden is ook iets minder frequent waargenomen. Omdat deze gebieden

beter te overzien zijn, kon ook hiervan een redelijk kwantitatief M

overzicht van de avifauna verkregen worden. Er is gebruik gemaakt van •

kaarten van zo groot mogelijke schaal. In het buitenduingebied waren

dit kustkaarten schaal 1 : 2000. Dankzij de hoogtelijnen, die op deze J|

kaarten stonden was het ook in de zeer onoverzichtelijke struwelen en

reliefrijke duinen vrijwel steeds mogelijk de zingende en baltsende m

vogels nauwkeurig in te tekenen, in het binnenduingebied werd gebruik

gemaakt van een vergrootte topografische kaart, schaal 1 : 5000. I

De kaarten van de te bezoeken gebieden werden op een triplex plankje

bevestigd met daaroverheen een vel transparant papier, waarop een •

aantal vaste punten van de kaart werden overgenomen. Voor ieder bezoek •

werd een nieuw vel transparant papier genomen, dat onderling door _

middel van de overgenomen punten met elkaar vergeleken kon worden. J|

pp kaart. 3 zijn de geïnventariseerde telgebieden aangegeven.

Belangrijke gebieden die kwantitatief niet of weinig onderzocht zijn, •

zijn het gehele Domaniale gebied, het gehele noordelijke Verklikker-

gebied en de grote delen van de bewoonde of in cultuurgenomen delen U

van Burgh, Haamstede en Renesse.

I
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Behalve het open gedeelte van het Domaniale gebied zijn deze gebieden

wel kwalitatief geïnventariseerd.

2. Verwerking

Na afloop van de veldwerkperiode zijn voor alle gebieden, waar meer dan

één maal vogels waren ingetekend de gegevens van alle waarneroingsdagen

per soort op één kaart verzameld. Op basis van deze aldus gegroepeerde

gegevens konden schattingen worden gemaakt van het aantal in het onder-

zochte gebied aanwezige territoria. De minimumschatting is gebaseerd

op het aantal malen dat een soort buiten de doortrekperiode op één

plaats minstens 2 maal met een tussenperiode van minstens 14 dagen is

waargenomen. De maximumschatting kwam tot stand door het aantal losse

waarnemingen buiten de doortrekperiode hierbij op te tellen.

Voor een aantal gebieden dat vrij nauwkeurig geinventariseerd is, zijn

territoriumdichtheden per 10 ha. berekend. Dit vond plaats door op

basis van luchtfoto's (schaal ca. 1 : 11000) gebieden met een min of

meer homogeen vegetatiepatiroon af te grenzen en deze grenzen op de in

het veld gebruikte kaarten over te nemen. Van deze gebieden kan daarna

op de hierboven aangegeven wijze een schatting gemaakt worden van het

aantal aanwezige territoria. De oppervlakten zijn berekend met behulp

van transparant millimeter papier. De dichtheden per 10 ha. zijn berekend

over öe gemiddelden van minimum- en maximmnschatting van het betreffende

gebied. Zij zijn afgerond op hele getallen.

3. Betrouwbaarheid van de uit het veldonderzoek verkregen getallen

Tijdens het in 1975 verrichte veldonderzoek is slechts in een gering

aantal gevallen feitelijk broeden vastgesteld. Meestal moest worden vol-

staan met het uitspreken van de verwachting, dat een individu van een

soort ergens broedde op grond van (herhaalde) waarnemingen van voort-

plantingsgedrag van een of meerdere exemplaren van een soort op één

plaats. Meestal gaat het daarbij om balts- of territoriumgedrag.

Meer zekerheid kon worden verkregen als het vliegen met nestmateriaal

of voedsel werd waargenomen. In feite zijn in 1975 geen broedgevallen,

maar ten hoogste territoria geïnventariseerd.

Uit de in de vorige paragraaf vermelde criteria volgt, dat een territorium

als vaststaand werd aangenomen als er minstens 2 maal gedurende een periode

van meer dan 2 weken exemplaren van een soort in werden aangetroffen.
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Aan het feit of de vogels ter plaatse een nest hadden,eieren legden,

uitbroedden en hun jongen grootbrachten is verder geen aandacht ge- _

schonken. Ook is het feit, dat sommige vogels zich wellicht polygaam .fl

gedroegen en een territoriurahouder meerdere wijfjes met nesten had,

niet in de inventarisatie betrokken. •

Van belang is ook de vraag in hoeverre de duur en de frequentie van de

inventarisatieexcursie voldoende was om alle territoriumhouders minstens B

een maal waar te nemen en in te tekenen.

De tijdstippen waarop cle inventarisatietochten werden uitgevoerd, zowel tt

in de loop van de dag als in de loop van het seizoen, werden vastgeste : •

aan de hand van "Handleiding voor het inventariseren van broedvogels in »

Nederland" (Vogelwerkgroep Grote Rivieren, 1973). •

Op deze wijze is getracht ook aan de moeilijk te inventariseren soorten

(ralachtigen, sommige zangvogelsoorten) zoveel aandacht te schenken, dat •

hun eventuele aanwezigheid opgemerkt zou worden.

1
I
1
I
I
I
1
1
I
I
I
I
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Tabel I. Overzicht van het aantal volledige inventarisatie-excursies per

telgebied. (zie ook kaart 3 en bijlage I).

Nummer Naam

1 Zoute en Zoete Haert

2 Gebied noordelijk van Renesse

3 Ooster- en Wester Doodkist

4 Vroongrondengebied S.B.B. Bos

{excl. Biesterveld) Grasland

5 Terreinen Fam. Moolenburgh + Watergat:Watergat e.o.

Grasland

6 Terrein Fam. de Jonge

7 Terrein Manege "De Maire"

8 Vliegveld

9 Verklikkergebied

10 Bos Slot Haamstede

11 Oostelijk deel Zeepe: Bossen en struweel

Open landschappen

12 Terreinen langs de Adr. v.d. Weydeweg

13 omgeving IJsbaan Burgh

14 Westelijk deel Zeepe

15 Nieuw-Haamstede

16 Primaire duinvallei Verklikkergebied

17 Terrein langs de Luieweg

*)Deze gebieden zijn steeds in de vroege ochtenduren geïnventariseerd.

("intensief onderzochte gebieden").

Enemar (1959) komt tot de conclusie dat voor een goede kwalitatieve

inventarisatie van vogelterritoria tenminste 3 grondige inventarisatie-

tochten in het te inventariseren gebied moeten worden gemaakt. Voor een

groot deel van het duingebied van Schouwen is in 1975 aan deze voorwaarde

voldaan. Dit geldt niet voor het open gedeelte van het Domaniale gebied.

Het Domaniale bosgebied en het noordelijk deel van het Verklikkergebied is

ook minder intensief onderzocht.

Aantal volledige

inventarisatieronden

4

4

5

5

5

5

3

4

3

2

5

4

6

3

2

3

6

2

2

2

*)

*)

*)

*}

*)

*)

*)

*)

*)
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1
IDeze gebieden zijn weliswaar meer dan 3 keer onderzocht tbeide ca. 4 a 4

keer), maar niet gedurende de vroege ochtenduren. Wel is hier toen vanaf m

de rand waargenomen. Het Domaniale bos is ook enkele malen in de nacht •

bezocht. In het Verklikkergebied is enkele keren in de avonduren waar-

genomen. Met name in het Verklikkergebied is het echter mogelijk dat Jj

enkele 's nachts actieve vogelsoorten, die bij voorkeur in vochtige milieu's

voorkomen (rallen, blauwborst) over het hoofd zijn gezien. •

Wat het kwantitatieve aspect betreft zegt Enemar (1959) dat voor een goede

inventarisatie van het aantal territoria, waarbij iedere territorium- '•

houder minstens 3 maal wordt waargenomen, minimaal 10 a 12 inventarisatie-

excursies noodzakelijk zijn. Voor het onderzoek op Schouwen worden reeds m

2 waarnemingen op één plaats gehanteerd als criterium voor een bezet M

territorium (zie vorige paragraaf), zodat met minder excursies kan worden

volstaan. Een dergelijk criterium verlaagt natuurlijk de betrouwbaarheid I

van de verkregen territoriumkaarten, maar ter verkrijging van een globale

indruk van het aantal territoria in een gebied kan een dergelijke fout •

o.i. worden geaccepteerd. Uit het door Enemar(l.c) gepubliceerde materiaal

kan men berekenen dat na 6 grondige inventarisatie-excursies gemiddeld H

ca. 5% van de ter plaatse aanwezige territoria minder dan 2 keer is

geregistreerd. Ruim 80% zou meer dan 3 keer geregistreerd zijn. m

Bij 5 inventarisatietochten is ca. 90% meer dan 1 maal waargenomen. •

Deze waarden gelden voor zangvogelpopulaties bij een procedure zoals die _

ook in het duingebied van Schouwen gevolgd is. |

Aangezien een aantal van de intensiever onderzochte gebieden slechts

4 of 5 keer volledig is onderzocht moet worden aangenomen dat het tijdens I

deze inventarisatie verkregen kwantitatieve beeld niet 100% nauwkeurig

is. Wel mag worden aangenomen dat het beeld globaal gesproken overeen- fl|

komt met de realiteit en dat de geconstateerde aantalsverhoudingen een

weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. •

De gegevens van de minder intensief onderzochte bos-, struweel- en park- B

gebieden (zie tabel I) moeten met meer reserve bekeken worden, omdat deze _

minder frequent en op minder gunstige tijdstippen zijn bezocht. |

Dit geldt met name voor de telgebieden 2, 15 en 17.

Hoewel ook in een aantal open graslandgebieden minder inventarisatie- I

excursies zijn gemaakt (telgebied 5, 7, 8, 11, 13, 16) hoeven deze in

betrouwbaarheid waarschijnlijk niet onder te doen voor de intensief onder- M

zochte bos- en struweelgebieden, omdat in deze open gebieden de vogels meer *

opvallen en dus gemakkelijker waargenomen kunnen worden. I
I
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4. Historische gegevens

De in dit rapport verwerkte gegevens omtrent het voorkomen van vogels

in het verleden zijn vooral afkomstig uit de jaarlijks in Sterna

(Verenigingsblad van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland)

gepubliceerde broedvogeloverzichten. Hiertoe werden alle tot op heden

verschenen nummers van Sterna doorgenomen. Alle hierin voor het duin-

gebied vermelde soorten zijn in het broedvogeloverzicht opgenomen (zie

hoofdstuk V). In enkele gevallen kunnen wel vraagtekens bij de ver-

meldingen geplaatst worden. Dit is ter plaatse aangegeven.

Daarnaast zijn de in het archief van het Rijksinstituut voor Natuur-

beheer aanwezige gegevens verwerkt. Van speciale betekenis waren enkele

daar aanwezige brieven van de heer Moolenburgh aan Prof. Dr. M.F.

Mörzer Bruyns.

Verder is uiteraard een dankbaar gebruik gemaakt van mondelingen mede-

delingen van een aantal leden van de Vogelwacht Schouwen-Duiveland.

In dit verband moeten met name genoemd worden de heren J.P.C. Boot,

P.M. van Dalsen, F. Jansen, N.H. Lijsen, drs. J.P. Vaane, J. Viergever

en M.P. Zorge.

Historische gegevens van voor +_ 1950 zijn doorgaans niet vermeld.
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IV. Beschrijving van het onderzoeksgebied

In het duingebied van Schouwen is de laatste jaren vrij veel •

landschapsoecologisch onderzoek gedaan. In öit hoofdstuk worden slechts —

enkele zeer algemene lijnen aangestipt. Voor meer details zij verwezen f

naar reeds gepubliceerde studies (Kuipers, 1960; Van der Sluys, Steur s.

Ovaa, 1965; De Boer, 1973 en Van Zadelhof, 1974). I

Bij de naamgeving is getracht zoveel mogelijk de aanduidingen op de

Topografische Kaart (1 : 25000 en 1 : 50.000) aan te houden. Voor zover tt

dit niet gebeurd is worden de gebruikte namen in dit hoofdstuk nader

gepreciseerd. •

Het duingebied van Schouwen kan globaal gesproken onderverdeeld worden m

in een reliëfrijk buitenduingebied en een meer vlak binnenduingebied ^

(zie kaart 1), |

In het noorden {tussen Scharendijke en de Oude Hoeve nabij de Eendenkooi;

deze plaats wordt ook wel het Watergat genoemd) bestaat het buitenduin uit

slechts één vrij smalle duinrichel. De hoogte van deze richel varieert

van ruim 10 tot ruim 20 meter. Aan de zeezijde is zij begroeid met

open ruige helmvegetaties en aan de binnenzijde met open vrij een-

vormige duindoornstruwelen afgewisseld met open plekken met ijle

vegetaties van zeer lage kruiden en grasachtige planten.

Ongeveer de helft van deze duinen is nauwkeurig kwatitatief geïnventariseerd.

Slechts het gedeelte tussen strandpaal 301 en de Jan van Renesseweg

(oostelijk van strandpaal 499) is iets globaler onderzocht.

Vanaf de Oude Hoeve wordt het buitenduingebied in zuidvestelijke

richting breder. Tot aan de vuurtoren strekt zich het gebied van de

Verklikkerduinen uit. Dit duingedeelte heeft een aantal evenwijdig aan de

kustlijn lopende duinrijen met zeer hoge toppen (ca. 25 - 40 meter

+ N.A.P.) met daartussen diepe valleien (tot ca. 3 meter + N.A.P.), waarvan

een aantal in het voorjaar van 1975 geruime tijd onder water stond.

De vegetatie van deze duinen is een in gewikkeld raozaiek van rijk- _

gestructureerde meidoorn-vlierstruwelen in de valleien, zeer dichte ca. ^

100-150 cm hoge meer éénvormige Duindoornstruwelen op de hogere meer

beschutte delen en lage open duindoorn- en helmvegetaties op de aar. •

de zeewind blootgestelde plaatsen.

I
I
I
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Op het strand van dit duingedeelte vindt aangroei plaats en dit heeft

geleid tot het ontstaan van een lage open primaire duinvallei voor de

hoge duinen. Aan de zeezijde wordt deze begrensd door lage nog stuivende

öuintjes met een helinbegroeiing. De vallei zelf heeft in de laagste delen

een ijle vegetatie van voornamelijk kleine lage grassen en kruiden,

pp de hogere delen komen ook weer helmvegetaties en open duindoorn-

struwelen voor.

Deze primaire duinvallei is geheel en het gedeelte van het VerklikXer-

gebied tussen het Middelpad en het Vuurtorenpad is voor ca, 75% nauw-

keurig kwantitatief geïnventariseerd. De rest van de Verklikkerduinen is

slechts globaal kwalitatief onderzocht. Het is moeilijk toegankelijk

en het is niet uitgesloten,dat moeilijk te inventariseren nacht- en/of

moerasvogels hier over het hoofd zijn gezien.

Zuidelijk van de lijn Vuurtoren-Haamstede wordt het buitenduingebied

plotseling veel breder en aan de oostzijde grenst het hier bijna aan

het kleipolderlandschap. De grootste breedte reikt over een afstand

van bijna 4 kilometer. Dit duingedeelte omvat het gebied van de Domaniale

Duinen en het Zeepe, Het bestaat uit een drietal min of meer evenwijdig

lopende hoge duinruggen, met daartussen gebieden met lagere duintjes of

zelfs duinvlakten (zie kaart 2), Aan de zeezijde bevindt zich een

smalle ca. 20 meter hoge duinrug, die sterk afslaat.

De beide andere ruggen lopen boogvormig van de Vuurtoren naar een

punt ten noordwesten van Westerschouwen. Met name de beide oostelijke

ruggen zijn begroeid met zeer ijle, schrale en laagblijvende vegetaties

met Zandzegge, kleine eenjarige kruiden en veel korstmossen.

Het gebied tussen de eerste en de tweede duinrug wordt grotendeels in

beslag genomen door het Domaniale duingebied. Het noordelijk deel

bestaat uit lage duintjes (hoogte verschil minder dan 10 meter) en

is begroeid met mozaieken van struwelen, ruigten en lage grazige vegetaties,

De vegetatie heeft echter een meer open karakter dan het Verkli.'^erc-erieJ.

Dit gedeelte van het Domaniale gebied is in 1975 nauwelijks onderzocht.

Het zuidelijke deel wordt (behalve een strook direct langs de kust}

ingenomen door de Domaniale bossen. Deze bossen zijn in de twintiger en

dertiger jaren aangeplant en bestaan vooral uit opgaand naaldhout. Op een

aantal plaatsen, roet name in valleien, is loofhout aangeplant of heeft

dit het naaldhout vervangen. Deze bossen, die zich ook over de tweede hoge

duinrug en de daarachter gelegen lagere duingedeelten uitstrekken, zijn

in 1976 slechts globaal kwalitatief geïnventariseerd.

Tussen de tweede en derde duinrug bevindt zich het gebied van de Zeepe.
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In het noordwesten van öit duingedeelte ligt achter de tweede

duinrug een strook zg. paraboolduinlandschap die zich vanaf het m

Domaniale bosgebied uitstrekt tot dichtbij de vuurtoren. m

Dit paraboolduinlandschap heeft vrij grote hoogteverschillen en is

plaatselijk nog sterk stuivend. De vegetatie is vrij open en wordt

gevormd door een mozaïek van lage, open grazige vegetaties en helm-

vegetaties op de hogere delen en vrij eenvormige aldan niet gesloten •

duindoornstruwelen op de vlakkere gedeelten. Rijk gestructureerde rrieidoorn-

vlierstruwelen komen er slechts weinig voor. In deze duinstrook bevinden •

zich op een aantal plaatsen nog vochtige laagten, die begroeid zijn net ™

kruipwilgstruwelen of met vegetaties van korte grasachtige planten of

kruiden.

Het oostelijke en zuidelijke deel van het Zeepe is een meer vlak gebied

met betrekkelijk geringe hoogteverschillen (tot ca. 10 meter). Het is I

begroeid met een ruige vegetatie van grasachtige planten als Duinriet,

Pijpestro, Helm en Zandzegge. Ook bevinden zich op verschillende plaatsen lager«B

gedeelten in het terrein. Hier komen vaak kruipwilgstruwelen voor.

Plaatselijk hebben zich ook duindoornstruwelen of kleine berkervbosjes •

ontwikkeld. ™

Aan de voet van de derde duinrug, het Kamduin van Burgh-Haamstede, komt

een smalle strook rijk gestructureerd struweel voor met veel Vlier,

meidoorn en diverse soorten klimplanten. Dit struweel wordt afgewisseld

met kleine berkenbosjes. De bodem van deze struwelen en bosjes was in m

1975 uitgesproken vochtig en het water stond toen langdurig boven het

maaiveld, in het verleden zijn pogingen ondernomen om het Zeepe in •

cultuur te brengen. Op diverse plaatsen zijn hiervan nog resten waar te

nemen. Een van de meest duidelijke is wel het bos in het centrum van fl

het Zeepe. Het is een bos, dat voor een deel bestaat uit hoog opgaand

loofhout met een matig ontwikkelde struiklaag. Verder bevindt zich hier nog tm

een stukje voormalig elzehakhout, een uitgegroeid berkenbos en een hoog m

opgaand (2 meter) duindoornstruweel. Een andere menselijke activiteit die in

het Zeepe is ontplooid, is het graven van plassen. Een eerste is het U s - I

baantje van Burgh, een 1 a 2 meter diepe plas met enkele eilanden.

De plas heeft zeer helder water, een rijk ontwikkelde watervegetatie en •

langs de oevers groeit een smalle strook Riet. Recent is iets noordelijker

een tweede plas van ongeveer dezelfde afmetingen gegraven. Ook deze

heeft een eiland.

I

I
1
I
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Watervegetaties zijn ook hier goed ontwikkeld. Een opgaande oever-

begroeiing ontbreekt echter nog.

Hst binnenduingebied is ruimtelijk bezien het complement van_het buitenduin-

Het bereikt namelijk zijn grootste breedte op de plaats waar het buitenduin

het smalst is en omgekeerd.

Een zeer belangrijk deel van het binnenduingebied bestaat uit zgn.

vroongraslanden. Dit zijn vlakke of zwak golvende droge schrale

graslanden op een voedselarme zandbodem. De graszode is meestal

niet meer dan enkele centimeters hoog. Grote dele van deze graslanden

zijn in het verleden in cultuur geweest en dientengevolge geëgaliseerd.

De resten van het anthropogeen gebruik (oude ploegvoren, perceelsgrenzen,

e.d.J zijn vaak nog in het veld waarneembaar. Met name in de Ooster- en Wester

Doodkist en rond de Prinsenhoeve op de eigendommen van de Familie

Moolenburgh is nog een aantal van dergelijke duinakkers in gebruik of

recent verlaten. Op een aantal plaatsen bevinden zich echter ook

nog meer natuurlijke reliëfpatronen. Dit geldt met name voor het Vroon-

grondencomplex van het Staatsbosbeheer aan weerszijden van de Vroonweg en

voor de eigendommen van de Familie Moolenburgh ten noorden van

Camping De Duinhoeve. Meer geëgaliseerd zijn de duingraslanden van het

vliegveld en die van de manege De Maire aan weerszijden van de Kloosterweg

nabij Nieuw-Haamstede. Op de meeste plaatsen in het Vroongrondengebied

staat het grondwater permanent onder het maaiveld. Hier en daar bevinden

zich echter drinkputten en natuurlijke laagten in het terrein. Deze

laatste staan vooral in natte jaargetijden vaak langdurig onder water.

Zij hebben meestal een ruigere vegetatie met o.a. veel Kruipwilg.

Het binnenduingebied omvat behalve de vroongraslanden een vijftal

gebieden met opgaand geboomte, boomgaarden en bebouwing.

Het gaat hier om het gebied ten noorden en ten westen van de kom van Renesse,

Nieuw-Haamstede, het gebied tussen de kom van Haamstede en het Kampeer-

terrein De Duinhoeve, de Hooge Zoom tussen Renesse en Haamstede en het

gebied tussen Haamstede en Westerschouwen. Van deze vijf gebieden is het

laatste geheel slechts incidenteel onderzocht. Van de overige zijn gedeelten

nauwkeurig kwantitatief geïnventariseerd en andere delen zijn minder

intensief kwantitatief of slechts kwalitatief bekeken. Het gebied ten noorden

en ten westen van de dorpskom van Renesse is behalve de echte bebouwde

kom en de kampeerterreinen van de Juliana- en de Wilhelminahoeve globaal

kwantitatief geïnventariseerd (4 volledige excursies en een aantal kortere

bezoeken).
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Direct ten noorden van Renesse ligt een parkachtig complex met tweede

woningen met veel jong loofhout, enkele voormalige elzenhakhout-

percelen en langs de wegen een aantal karakteristieke houtwallen met

opgaand geboomte. Zowel aan de oost- als aan de westzijde wordt het

begrensd door kleinere stukjes duingrasland afgewisseld met bosjes en

meidoornhagen. Dichtbij de strandovergang aan de Jan van Renessestraat

bevindt zich een enkele hectaren groot perceel naaldhout. Een ander

belangrijk landschapselement is nog de Vroonplas nabij Renesse.

Dit is een ca. 1 a 2 meter diepe gegraven plas met een oppervlakte van
2

enkele 1000-en m en rondom beplant met opgaand loofhout en struik-

gewas. Het water is zeer helder en heeft een goed ontwikkelde water-

vegetatie.

Meer nauwkeurig onderzocht dan het grootste deel van dit gebied zijn

de voormalige elzenhakhoutpercelen aan de oostzijde van de Hoogeboomlaam

nabij camping de Julianahoeve.

Het gebied langs de Hoge Zoom is een fijnschalig landschap met veel boon-

gaarden, kleine akkercomplexen, verspreide bebouwing en veel opgaande

houtwallen en heggen. Het gebied is kwantitatief slecht, maar kwalitatief

waarschijnlijk vrij volledig onderzocht.

Hetzelfde geldt ook voor het gebied tussen de dorpskom van Haamstede

en het kampeerterrein de Duinhoeve. Ook dit is een fijnschalig gebied

met boomgaarden, akkers, houtwallen en verspreide bebouwing. Hier en

daar bevinden zich nog enkele resten duingrasland of ruig voedselarm

terrein.

Twee gedeelten van dit gebied zijn nauwkeuriger geïnventariseerd.

Allereerst het in de zestiger jaren aangeplante bos op het Vroongronden-

complex van Staatsbosbeheer nabij het landgoed Biesterveld,

Het is een nog vrij laag jong bos met een gesloten boomlaag en een matig

ontwikkelde struiklaag. Een ander gebied dat grondiger onderzocht is, is

het bos van Slot Haamstede. Dit is een hoog opgaand oud loofbos met een

weelderige kruid- en struiklaag, een matig vochtige voedselrijke

bodem met een dik humuspakket.

Het gebied van Nieuw-Haamstede, eveneens cultuurland met veel al dan niet

verspreide bebouwing en geboomte van verschillende leeftijd, is globaal

kwantitatief onderzocht. Speciale vermelding verdient ook nog de ten dele

ten noorden van Nieuw-Haamstede gelegen overgangsstrook van het Ver-

klikkergebied naar het achtergelegen binnenduinlandschap.
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Deze is voor een deel begroeid met open rijk gestructureerde mei-

doorn- vlierstruwelen en voor een deel met ruige vegetaties van Duinriet,

Pijpestrootje en Kruipwilg.In het voorjaar van 1975 stonden grote

laaggelegen gedeelten van deze ca. 200 meter brede strook onder water.

Het oostelijk deel hiervan (ongeveer vanaf strandpaal 898 tot aan

de duinovergang van camping de Duinhoeve) is in 1975 nauwkeurig

geïnventariseerd en wordt in dit rapport aangeduid met "Eigendommen

van de Familie De Jonge".



I
I
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V. Overzicht van de broedvogels

1, Algemeen •

In dit hoofdstuk wordt per soort aangegeven wat bekend is omtrent •

het voorkomen als broedvogel. Omdat van een aantal gebieden onvoldoende

gegevens bekend zijn, kunnen van niet alle soorten totaalschattingen •

van het gehele duingebied gemaakt worden. Met name ontbreken hiervoor

gegevens van het Domaniale gebied. Het gemis van kwantitatief materiaal M

van andere kleine gebieden kan meestal worden opgevangen door extra- •

polatie van elders geconstateerde dichtheden. M

Indien in dit hoofdstuk gesproken wordt over het geïnventariseerde m

deel van het duingebied wordt daarmee het geheel duingebied van Schouwen

bedoeld, exclusief het Domaniale gebied. J|

2. Soortsgewijze bespreking

3, Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

Deze soort is voormalige broedvogel in het bos van Slot Haamstede.

I
• Fuut (Podiceps cristatus) ft

In 1967 en 1970 heeft de Fuut met zekerheid gebroed op de Vroonplas •

bij Renesse. In 1970 is een paar met jongen waargenomen. Het is

niet uitgesloten, dat deze soort ook in andere jaren hier gebroed

heeft. Ook in 1975 is de Fuut enkele malen op de Vroonplas waargenomen

(steeds slechts één exemplaar! . Een broedgeval heeft toen waar-

schijnlijk niet plaatsgehad.

I

I
2. Dodaars (Podiceps ruficollis)

De eerste meldingen van de Dodaars als broedvogel in de duinen van M

Schouwen dateren van 1963, toen deze soort broedde op de Vroonplas

bij Renesse. Sindsdien zijn van dat gebied geen broedgevallen meer m

bekend geworden. In 1962 wordt gemeld, dat de Dodaars weer broedde •

op de IJsbaan bij Burgh. Dit wordt ook gemeld in 1965, 1971, 1973, 1974

en 1976. Ook in 1975 heeft een broedgeval op de IJsbaan plaatsgehad. |

Het lijkt niet onwaarschijnlijk,dat sinds 1962, wellicht nog eerder,

maar in ieder geval sinds 1971, jaarlijks minstens I paar Dodaarzen •

in het duingebied heeft gebroed,

I
I
I
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Tot 1964 was hier een kolonie gevestigd. Volgens gegevens uit

het R.l.N.-archief broedden er in 1956 en 1963 3 paren. De broed-

vogeloverzichten van de Vogelwacht geven geen nauwkeurige cijfers.

Voor 1961 melden zij enkele broedgevallen, voor 1962 een afname

van het aantal paren en voor 1964 het verdwijnen van de soort.

4. Wilde Eend (Anas platyrhynchos)

De Wilde Eend is in het duingebied van Schouwen een algemene

broedvogel. Het totale bestand van het geïnventariseerde gebied

bedraagt minstens ruim 100 paar. Een betrouwbare schatting van de

populatie is echter niet te geven, vanwege het feit dat deze soort

moeilijk te inventariseren is.

Daar komt bij dat in het voorjaar van 1975 grote delen van het duin-

gebied door de hoge grondwaterstand onder water stonden, waar grote

aantallen eenden verbleven. In de loop van het voorjaar daalden de

waterstanden en daarmee namen ook de aantallen eenden af. Hierdoor

was het echter tot in mei erg moeilijk een onderscheid te maken

tussen op de trek pleisterende en ter plaatse broedende vogels.

Ook uit het verleden zijn geen kwantitatieve gegevens bekend.

De grootste aantallen broedden in 1975 in terreinen met een ruige

grasland- of lage open struweelvegetatie, met in de nabijheid

kleinere of grotere waterplassen. Dergelijke biotopen waren vooral

voorhanden in het Zeepe (ca. 1 5 - 2 5 paar), de terreinen van de

Familie Moolenburgh (5 - 10 paar) en van de Familie de Jonge

( 3 - 5 paar) en in en langs de Zoute en Zoete Haert ( 3 - 5 paar ) .

In de kortgrazige duingraslanden of droge struwelen ontbreekt deze

soort vrijwel geheel.

5. Wintertaling (Anas crecca)

De Wintertaling is in het duingebied waarschijnlijk een tamelijk

algemene broedvogel. In 1975 waren in het onderzochte gebied

gedurende het gehele broedseizoen naar schatting 20 - 40 paar

aanwezig. Het is niet zeker of dit alle broedvogels waren. In 2

gevallen was er zeker sprake van een broedgeval: één nestvondst

in het open berkenbos in het SBB-terrein langs de Vroonweg, en één

0 met niet vliegvlugge jongen in het terrein van de Familie de Jonge.

Kwantitatieve gegevens omtrent het voorkomen in het verleden ontbreken

helaas.

De grootste aantallen Wintertalingen hielden zich op in de ruige
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I
I
Istruweelvegetaties in nabijheid van water; het Zeepe ( 7 - 1 1

paar), terreinen van de Familie Moolenburgh en het Watergat m

( 3 - 5 paar), Vroongrondencomplex Staatsbosbeheer ( 4 - 6 paar). m

Waarschijnlijk hebben ook verschillende paren gebroed in de

vochtige al dan niet met struweel of bos begroeide duinvalleien van J|

het noordoostelijk Verklikkergebied,

Kwantitatieve gegevens omtrent het voorkoiaen in het Domaniale •

gebied ontbreken.

I
I

6. Zomertaling {Anas cperquedula)

Deze soort is in 1975 alleen waargenomen in het Watergat en op de

terreinen van de Familie Moolenburgh. In het Watergat hield zich*

steeds één paartje op, dat hier waarschijnlijk gebroed heeft.

Daarnaast is er mogelijk sprake van 1 a 2 broedgevallen of I

-pogingen in het terrein van de Familie Moolenburgh, waar in de

2e helft van mei enkele malen 1 a 2 omgezien zijn. •

Uit vroeger jaren zijn slechts weinig gegevens over het voorkoken

van deze soort bekend en wellicht mag men hieruit de conclusie A

trekken, dat de Zomertaling in het duingebied nooit zo algemeen is *

geweest als Slobeend en Wintertaling.

In 1961 broedden enkele paren van öeze soort in öe door hoge grond-

waterstanden ontstane "meertjes" in het duingebied. Het R.I.N.-

archief bevat enkele opgaven van broedgevallen in de zoute en zoete

Haert (1960: 2 paar; 1961: mogelijk 1 paar).

•

I
7. Slobeend (Anas clypeata)

In 1975 waren gedurende het gehele broedseizoen ca. 30 - 40 paar H

Slobeenden in het geïnventariseerde deel van het duingebied aanwezig.

In 6 gevallen werd het nest gevonden of werden 00 raet niet vliegvlugge m

jongen gezien. Kwantitatieve gegevens omtrent het voorkomen van deze m

soort in het verleden zijn helaas niet bekend. Wel wordt in het

broedvogeloverzicht van de Vogelwacht gezegd, dat in 1961 een op- |

vallend groot aantal Slobeenden op Schouwen heeft gebroed (waarschijn-

lijk wordt daarmee het duingebied bedoeld; zie ook Zomertaling). •

In 1975 hielden öe grootste aantallen Slobeenden zich op in de

ruige vochtige kruipwilgvegetatie van het Vroongrondencomplex van M

Staatsbosbeheer en de terreinen van de Familie Moolenburgh (resp. *

6 - 7 en 8 - 13 paar).

I
I
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Andere belangrijke gebieden waren het Zeepe ( 5 - 6 paar), het

terrein van de Familie de Jonge (in het geïnventariseerde deel

2 - 3 paar) en de Ooster en Wester Doodkist (3 paar).

6. Kuifeend (Aythya fullgula)

Deze soort heeft zich waarschijnlijk in de 2e helft der zestiger

jaren in het duingebied als broedvogel gevestigd. In 1966 verbleef

tot ver in juni een paar op de Vroonplas bij Renesse. Het is onbekend

of de soort daar toen broedde.

Vanaf 1967 broedde de Kuifeend waarschijnlijk jaarlijks op de Ijsbaan

bij Burgh. In 1967 en 1968 werd 1 paar waargenomen, maar in 19E9

wordt een toename gemeld. Voor 1971 wordt weer melding gemaakt van

1 paar.

In 1975 verbleven minstens 2 - 4 exemplaren permanent op de IJsbaan

en de recent gegraven plas in het Zeepe. Minstens 1 paar heeft toen

gebroed op de IJsbaan. Hiervan zijn niet vliegvlugge jongen waarge-

nomen.

9. Bergeend (Tadorna tadorna)

In 1975 waren gedurende het broedseizoen in het gehele onderzochte

gebied naar schatting ca.220 a 280 paar aanwezig. Het is echter

onduidelijk hoe groot het percentage feitelijke broedvogels was. Uit

het gedrag der vogels kreeg men de indruk, dat een aanzienlijk deel

weliswaar gepaard was, maar niet broedde. In de loop van juni werden

alle open wateren in het duingebied een aantal malen bezocht om het

aantal adulten en donsjongen te tellen. Hierbij werden in totaal

van slechts 10 paar pulli waargenomen (IJsbaan en plas Zeepe beide

2 paar, terreinen van de Familie Moolenburgh 6 paar, Vroongrondenco^plex

van Staatsbosbeheer enkele paren). Hoewel waarschijnlijk verschillende

tomen over het hoofd zijn gezien, mede omdat de vogels mogelijk verder

weg trekken (Oosterschelde, polderland van Schouwen) mag m.i. toch

worden aangenomen, dat het feitelijk aantal broedparen niet meer dan

enkele 10-tallen heeft bedragen. Kwantitatieve gegevens uit het ver-

leden zijn vrijwel niet beschikbaar. Timmerman (1960) vermeldt voor

1957 voor het gehele duingebied van Schouwen 145 - 170 broedparen en

ca. 100 niet broedende vogels.
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Tezamen levert dit ruim 200 paren op. Waarschijnlijk raag hieruit

de conclusie getrokken worden, dat sinds het einde 'der vijftiger

jaren de totale populatie van de Bergeend in het duingebied weinig

veranderd of zwak toegenomen is. Het aantal feitelijke broedparen

is echter nog onduidelijk.

Het grootste aantal hield zich in 1975 op in de rellefrijkere _

gedeelten van het Vroongrondencomplex en de terreinen van de £

Familie Moolenburgh (ca. 80 - 100 paar) en op de kortgrazige

gedeelten van bijvoorbeeld de Ooster- en Wester Doodkist (ca. 15 - •

20 paar), de Zoute Haert (10 - 12 paar), het Zeepe (50 - 70 paar).

Plaatselijk verbleven ook Bergeenden in het Verklikkergebied M

(inclusief het terrein van de Familie De Jonge en de primaire duin-

vallei 30 - 40 paar). I
10. Bruine Kiekendief (circus aeruginosus)

Deze soort is voormalige loroedvogel. Van de volgende gebieden |

zijn opgaven van broedgevallen gevonden: Watergat (1954), Verklikker

(1962, 1964), Doraaniale Duinen (1956, 1959, 1962). In 1966 werd de •

soort niet meer waargenomen. Hierbij werd aangetekend, dat zij de

laatste jaren steeds broedde in het Domaniale gebied. Uit een en fÊ

ander mag m.i. worden geconcludeerd, dat de Bruine Kiekendief tot

het midden der 60- er jaren waarschijnlijk jaarlijks met 1 of 2 m

paren broedvogel was in het duingebied van Schouwen, W

11. Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) |

Ook de Grauwe Kiekendief is een voormalige broedvogel van het

Domaniale gebied (opgave uit 1959), het verklikkergebied (1956, I

1962, 1964, 1965, 1968) en het Zeepe (eind vijftiger, begin zestiger

jaren), zie Boot, 1962). Waarschijnlijk broedden er omstreeks 1960 ft

dus meer dan 1 en mogelijk zelfs meer dan 2 paar in het duinget>ied.

In 1965 maakt de Vogelwacht melding van één broedgeval. In 1967 werd •

de soort niet waargenomen (hetgeen broeden overigens niet uitsluit). •

In 1969 schijnt de soort definitief te zijn verdwenen. _

12. Boomvalk (Falco subbuteo)

Boot (1962) vermeldt deze soort als een onregelmatoge broedvogel voor •

het Zeepe en omgeving voor de jaren omstreeks 1960. Andere gegevens

zijn niet bekend. M

I
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13. Torenvalk (Falco tinnunculus}

In 1975 heeft 1 paar gebroed in een nestkast aan de oostzijde van

het jonge bos van het Vroongrondencomplex. Er zijn géén waarnemingen

die op nog meer broedgevallen wijzen.

In 1956 worden enige paren van de Torenvalk, zonder nadere aanduiding,

opgegeven als broedvogel voor het Verklikkergebied. In 1959 broedde

zij in het bos in het Zeepe. Boot (1962) noemt 2 paar voor het Zeepe.

Voor de jaren 1962 en 1964 zijn er opgaven voor Biesterveld, maar

in een lijst van broedvogels van 1969 ontbrak zij weer. In 1971 en 3 973

heeft 1 paar gebroed in het bos bij Renesse, waar zij in 1975 ontbrak.

Uit de gegevens krijgt men de indruk dat de Torenvalk soms enkele

jaren achtereen op één plaats heeft gebroed, maar dat de totale

populatie sinds het midden der 50-iger jaren nooit meer heeft

bedragen dan enkele paren.

14. Patrijs (Perdrix perdrix)

Deze soort komt plaatselijk voor in het duingebied. De totale popu-

latie bedraagt waarschijnlijk ca. 15 a 25 paar. Gegevens omtrent het

voorkomen in het verleden zijn helaas niet bekend.

In 1975 kwam de Patrijs vooral voor in de open landschappen

met veel kortgrazige graslandvegetaties zoals het Voongrondencomp1ex

van Staatsbosbeheer en de terreinen van de Familie Moolenburgh

( 8 - 1 1 paar), het Vliegveld en de terreinen van Manege "De Haire"

(3 paar) en de Zoute en Zoete Haert ( 1 - 2 paar). In terreinen met

vooral ruigere vegetaties, zoals het Zeepe, het Verklikkergebied en

het terrein van de Familie de Jonge onbreekt de Patrijs.

15. Kwartel (Coturnix coturnix)

Het broedvogeloverzicht van de Vogelwacht maakt melding van een

broedgeval van deze soort op de Vroongronden bij Renesse in 1964.

Hierbij wordt aangetekend dat zij sinds vele jaren was verdwenen.

In 1975 werd de Kwartel niet waargenomen.

16. Fazant (phasianus colchicus)

In de meeste gebieden met een vegetatiehoogte van meer dan enkele

10-tallen centimeters komt deze soort als broedvogel voor.

Het was echter niet mogelijk in 1975 een betrouwbaar kwantitatief

overzicht te verkrijgen, niet alleen omdat zij moeilijk te inven-

tariseren is, maar ook omdat zij op verschillende plaatsen ten
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maar het lijkt waarschijnlijk, dat de soort in perioden met hoge

waterstanden broedvogel is geweest.

verleden ter vergelijking

19. Meerkoet (Fulica atra)

I
I
Ibehoeve van de jacht wordt uitgezet en bijgevoerd. De dichtheden

kunnen daarbij oplopen tot enkele territoria (c^c^ per hectare. •

Ook uit het verleden ontbreken kwantitatieve gegevens.

17• Waterral (Rallus aquaticus) •

In 1975 heeft minstens 1 paar gebroed in het terrein van de Familie m

de Jonge. In de winterperiode (1974-1975) verbleven op diverse •

plaatsen in het duingebied vele 10-tallen Waterrallen. Zij bleven

hier tot in het voorjaar. Ondanks diverse lokpogingen met een I

bandrecorder werden hier in het broedseizoen géén Waterrallen waar-

genomen. Het is echter niet onmogelijk dat in het Watergat of in het •

Oostelijk Verklikkergebied nog enkele paren hebben gebroed.

Het is vrijwel zeker, dat de soort in het Zeepe ontbrak. •

Over het voorkomen in vroeger jaren is niets met zekerheid bekend, *

I
18. Waterhoen (Gallinula chloropus) I

In de meer nauwkeurig onderzochte gebieden hebben in 1975 naar

schatting ca. 70 - 100 paar gebroed (Zoute en Zoete Haert •

1 0 - 1 5 paar; Ooster- en Wester Doodkist ca. 10 paar; Vroongronden-

complex Staatsbosbeheer 1 0 - 1 5 paar; Terrein van de Familie Moolen- •

burgh en Watergat 6 - 1 6 paar; Zeepe minstens 1 1 - 1 6 paar). •

Ongetwijfeld hebben in de natte valleien van het noordoostelijk £

Verklikkergebied en in het niet onderzochte gedeelte van het terrein |

van de Familie de Jonge nog verscheidene paren genesteld, terwijl

ook elders verspreid in het duingebied dit het geval zal zijn geweest. •

De totale populatie van het gehele duingebied lag in 1975 dan ook

waarschijnlijk in de orde van grootte van 150 paar. Hierbij moet •

worden aangetekend, dat het Waterhoen een van de soorten is, die

ongetwijfeld geprofiteerd heeft van de hoge waterstanden in het •

voorjaar van 1975. Helaas ontbreken kwantitatieve gegevens uit het •

I
Evenals het Waterhoen heeft ook de Meerkoet in 1975 geprofiteerd van de I

hoge grondwaterstanden, waarbij echter moet worden aangetekend, dat in

de ondiepe plassen (terreinen van de Familie Moolenburgh) de eieren •

I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- 23 -

of jongen vrijwel alle zijn gesneuveld als gevolg van de grond-

waterdaling in de 2e helft van het broedseizoen.

De grootste aantallen broedden in de ondiepe plassen van het Watergat

en de terreinen van de Familie Moolenburgh (12 a 13 paar). Daarnaast

broedden hier en daar nog enkele paren in kleinere putjes (Zoete

en Zoute Haert, 1 - 2 paar; Vroongrondencoroplex Staatsbosbeheer

3 paar), sloten Ooster- en Wester Doodkist ( 1 - 2 paar) en op grotere

plassen (Vroonplas 2 paar? Ijsbaan Burgh 2 paar, Plas Zeepe 2 paar).

De populatie van het gehele duingebied bedraagt naar schatting

ca. 30 paar. Helaas ontbreken kwantitatieve gegevens uit het verleden

ter vergelijking.

20. Scholekster (Haematopus ostralegus)

De totale populatie van deze soort in het duingebied omvatte in

1975 naar schatting ca. 220 - 260 paar broedvogels. De meeste

territoria waren gelegen in de kortgrazige vegetaties, soals die

van het Vroongrondencomplex van Staatsbosbeheer (40 - 60 paar), het

terrein van de Familie Moolenburgh (44 - 58 paar),de graslanden van

Manege "De Maire" en het Vliegveld (resp. 14 - 17 en 14 paar), Ooster

en Wester Doodkist {22 - 24 paar), en Zoute en Zoete Haert ( 4 - 5

paar). In de ruige duinrietvegetaties van het oostelijk en zuidelijk

deel van het Zeepe broeden slechts enkele paren en dan nog voornamelijk

op de wat kalere duintopjes en open plekken. In het westelijk

gedeelte van dit gebied, met meer mos- en korstmosachtige vegetaties

en min of meer vochtige duinvalleien,broeden meer Scholeksters (ca.

12 - 15 paar).

Voor het Doroaniale gebied worden in de broedvogeloverzichten van de

Vogelwacht voor 1974 en 1976 resp. 35 en 48 paar vermeld {voor

1975 wordt de Scholekster niet genoemd).

Historische gegevens zijn helaas niet bekend.

21. Kievit (Vanellus vanellus)

Na de Scholekster is de Kievit in het duingebied van Schouwen de

meest talrijke weidevogel. Helaas zijn geen kwantitatieve gegevens

bekend van de Domaniale Duinen, maar in het in 1975 onderzochte

gebied broedden naar schatting 160-180 paar. De populatie van het

gehele duingebied ligt waarschijnlijk in de orde van grootte van

200 paar.
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Hiervan broedden naar schatting 115 paar in het Vroongrondencomplex

van Staatsbosbeheer (40 - 50 paar), de terreinen van de Familie Hooien- •

burgh (45 - 55 paar) en het Vliegveld (20 - 25 paar). Opvallend is

het in vergelijking met de Scholekster, relatief geringe aantal m

territoria op de graslanden van de manege "De Maire" ( 6 - 1 0 paar) B

en de Ooster- en Wester Doodkist (12 - 14 paar). Behalve in de min of

meer vochtige valleien in het westelijk deel en op enkele kale

mosrijke plaatsen elders ontbreekt de Kievit in het Zeepe (in totaal

6 - 9 paar). •

Historische gegevens omtrent het voorkomen van de kievit zijn schaars.

In een brief van de heer Moolenburgh (R.I.N.-archief} wordt vermeld, B

dat in 1959 op 200 ha. vroongrasland 70 paar kieviten broedden.

Dit is een dichtheid van gemiddeld 3,5 paar per 10 ha. In 1975 werd m

in ca. 15 proefvlakken op de vroongraslanden een gemiddelde dichtheid B

geconstateerd van ca. 4 paar per 10 ha. Hieruit kan worden afgeleid, dat de

kievit zich in de loop der jaren goed heeft kunnen handhaven (zie

ook van Haperen, 1977).

I
22. Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Deze soort is voormalige broedvogel, die in het jaarverslag van de •

I
Vogelwacht over 1954 wordt opgegeven als broedvogel voor het Verklikker-

gebied. Andere opgaven ontbreken zodat niet kan worden nagegaan in

welke aantallen en tot wanneer deze soort hier broedde.

23. Kleine Pleyier (Charadrius dubius)

Ook deze soort wordt in het jaarverslag van 1954 genoemd en wel voor

het Verklikkergebied en het Zeepe, waarbij wordt aangetekend •

dat zij in laatsgenoemd gebied voor het eerst broedde in 1952.

Bij de interpretatie van deze gegevens is enige voorzichtigheid geboden, fl

omdat de Kleine Plevier gemakkelijk verward kan worden met de

Bontbekplevier en zij langs de kust weinig voorkomt en vooral

in het binnenland broedt.

Het is onbekend wanneer deze soort zou zijn verdwenen.

I
I

24. Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

Ook deze soort is voormalige brodvogel. In 1956 broedden "grote aantallen11 •

in de strandduintjes voor de Verklikker. In 1961 wordt echter gemeld

dat dit gebied af te schrijven is als broedplaats vanwege de te H

sterke aanwas.

I
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Het is onduidelijk of de soort toen nog broedvogel was en eventueel

bleef. In 1967 was in ieder geval (weer?) sprake van enkele

broedgevallen aan de strandzijde van de duinen.

25. Watersnip (Gallinago cfallinago)

Eveneens voormalige broedvogel, die in het jaarverslag van de

Vogelwacht over 1954 wordt opgegeven als broedvogel voor het binnen-

duingebied.

Kwantitatieve gegevens zijn helaas niet bekend.

26. Houtsnip (Scolopax rusticola)

De status van cleze soort is onduidelijk. In 1975 werden geen terri-

toria van de Houtsnip in het duingebied vastgesteld. Wel is tot

begin mei een baltsende Houtsnip waargenomen in de omgeving van het

naaldbos bij Renesse. Later in het seizoen is deze vogel echter

niet meer gezien.

In 1973 heeft de soort hier waarschijnlijk gebroed. In 1974 is ook een

broedgeval geconstateerd in de terreinen van de Familie de Jonge.

De Domaniale bossen zijn gedurende het broedseizoen regelmatig in de

schemering bezocht, maar de Houtsnip werd hier niet waargenomen.

Desondanks is broeden hier of elders in het duingebied niet uitgesloten.

27. Wulp (Nuinenius arquata)

In 1975 broedden in het gehele duingebied naar schatting B - 11 paar.

Territoria waren gelegen in de eigendommen van de Familie Moolenburgh

(1 paar) en de Familie de Jonge ( 1 - 2 paar) en in het Zeepe ( 4 - 5

paar). Over 1975 zijn van het Doroaniale gebied geen gegevens beschikbaar,

maar de overzichten van de Vogelwacht geven voor 1974 en 1976 resp,

2 en 3 paar op.

Zij komt vooral voor in terreintypen met een afwisseling van vochtige

en droge bodems met een ruige ca. 50 cm hoge vegetatie, waarin soorten

als Duinriet (Calamagrostis epigejos), Pijpestrootje (Molinea caerulea)

of Kruipwilg (Salix repens) het aspect bepalen.

Waarschijnlijk kwam de Wulp als broedvogel in het verleden meer voor

dan thans. Braaksma (1960) vermeldt dat de schattingen van het totaal

aantal broedparen variëren van 15 tot 30. De overzichten van de

Vogelwacht geven in 1959 en 1961 totaalaantallen van 1 0 - 1 5 resp.

1 0 - 1 2 paar. Deze laatste schattingen lijken aan de lage kant.
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I
I

Boot (1962) noemt voor het Zeepe een aantal van 7 broedparen. |

De broedvogeloverzichten in Sterna geven voor het Domaniale gebied

voor 1970, 1971, 1972 en 1973 aantallen van resp. 5, 3, 4 en 4 paren, •

Dit aantal zal in het begin der 60-iger jaren zeker niet lager geweest

zijn. Daarnaast broedden er ook Wulpen in het Verklikkergebied en de •

vroongraslanden van de Familie Moolenburgh en het Staatsbosbeheer. *

Voor het Verklikkergebied worden in 1954 meerdere paren opgegeven. »

In recente jaren steeds 1 paar. Tot 1972 wordt de soort vermeld als W

broedvogel van "de Vroongronden", maar het is onduidelijk wat hierraee

precies wordt bedoeld en of het steeds om eenzelfde oppervlakte •

gaat (1960: 4 paar; 1962-. 1 paar) 1972: 1 paar). De heer Moolenburgh

vermeldde voor 1954 1 - 2 paren voor zijn eigendommen en in 1959 •

voor 200 hectaren daarvan 2 - 3 paar.

Waarschijnlijk heeft het aantal broedparen van de Wulp in het •

duingebied van Schouwen omstreeks 1960 dus minstens 15 a 20 paar •

bedragen. I
28. Grutto (Limosa limosa)

In 1975 hebben naar schatting 12 - 15 paar Grutto's in het geinven- •

tariseerde gedeelte van het duingebied gebroed. Gelet op de terrein-

gesteldheid in het niet geïnventariseerde domaniale gedeelte, I

waar waarschijnlijk geen Grutto's broeden, mag worden aangemomen

dat dit ook de populatiegrootte van het gehele duingebied is. M

De belangrijkste broedterreinen waren: het Vroongrondencomplex —

van Staatsbosbeheer (4 - 6 paar), het terrein van de Familie Hooien- w

burgh ( 2 - 3 paar) en het Vliegveld en de graslanden zuidoostelijk m

daarvan (ca. 5 paar). In het Zeepe kwam de Grutto als broedvogel niet

voor. j |

De soort bereikte de hoogste dichtheden op de niet te intensief

begraasde droge vroongraslanden, met een 10 a 20 era hoge vegetatie. •

De Grutto was in vroeger jaren waarschijnlijk aanzienlijk algemener

op de vroongraslancien van Schouwen. De heer Moolenburgh vermeldt B

in 1959 voor 200 hectaren van zijn bezittingen ca. 20 broedpaar. *

De heer L. Kouwen maakt in 1964 melding van 17 paar in het "Vroon-

gebied". In 1971 en 1973 broedden er, blijkens de overzichten in

Sterna, in de vroongraslanden van Staatsbosbeheer en de heer Moolen-

burgh aan de noordwestzijde langs de Vroonweg resp. 5 en 3 paar Grutto's. •

•

I
I
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29. Tureluur (Tringa totanus)

In het geïnventariseerde gebied had de Tureluur in 1975 ca.

15 territoria. Helaas ontbreken gegevens van het Domaniale gebied,

maar hier zal nooit meer dan een enkel paar gebroed hebben. De belang-

rijkste broedgebieden waren : het Vroongrondencomplex van Staatsbos-

beheer { 4 - 5 paar) en het terrein van de Familie Moolenburgh (4 paar).

Verder broedden er Tureluurs in de Zoute en z.oete Haert (1 paar), de

Wester Doodkist (1 paar)#op het Vliegveld (1 paar), in enkele valleien

in het westelijk deel van het Zeepe ( 1 - 2 paar) en in de primaire

valleien van het Verklikkergebied (1 paar). Behalve op het vliegveld

waren alle territoria gelegen in relatief kortgrazige vegetaties met een

vochtige bodem of met waterplassen of vochtige valleien in de

directe omgeving.

Ook de Tureluur lijkt als broedvogel te zijn achteruitgegaan. De heer

Moolenburgh vermeldt in 1959 voor 200 ha,van zijn bezittingen

bijvoorbeeld 12 - 15 paar. Boot (1965) noemt voor de eerste helft der

zestiger jaren voor het Zeepe een broedbestand van 5 paar.

30. Kluut (Recurvirostra avosetta)

De Kluut is een voormalige broedvogel van het duingebied.

De heer Moolenburgh geeft in 1954 4 paar Kluten op voor zijn eigen-

dommen. Volgens Boot (1965) heeft na 1950 de Kluut (6 paar) zich ook

gevestigd in het Zeepe. Onduidelijk is hoe lang de soort hier gebroed

heeft. Het belangrijkste broedgebied was ongetwijfeld de omgeving

van de primaire duintjes voor het Verklikkergebied. In 1961 wordt

voor het eerst melding gemaakt van een broedgeval op deze plaats.

Andere meldingen dateren van 1962 en 1967. Het is onbekend tot

wanneer de Kluut hier gebroed heeft. Ook over aantallen is niets

bekend.

31. Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)

Deze soort is in 1975 vrijwel niet geinventaruseerd. Het belangrijkste

broedgebied is gelegen in het Domaniale duingebied, waar jaarlijks

enkele 10-tallen tot 100-en paren broeden. In de broedvogeloverzichten

in Sterna worden voor 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 en 1976 resp.

25, 40-50, 60, 125, 200 em 300 broedparen opgegeven. De soort lijkt

dus duidelijk toe te nemen. In 1974, 1975 en 1976 broedden resp.

3, 2 en 2 paren in het terrein van de Familie de Jonge.
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1972, 1973, 1974 en 1976 gebeurde dit waarschijnlijk wel en de opge-

geven getallen bedragen resp. 1400, 1500, 2433 en 3800 paar. Ook hier

15, 15, 17, 24 en 85 paar. Het is onduidelijk of toename van de

laatste jaren reëel is of dat deze moet worden toegeschreven aan

I
I

32. Zilvermeeuw (Larus argentatus)

Ook aan deze soort is in 1975 tijdens de inventarisatie weinig I

aandacht geschonken. Het RIVON schatte in 1962 de populatie van het

gehele duingebied op 1300 paar. Zij broedt vooral in het Domaniale I

gebied. Helaas geven de getallen in de overzichten van de Vogelwacht

vaak slechts de in de grote kolonie broedende aantallen en niet de •

grootte van de populatie van het gehele Domaniale gebied. Voor de jaren ™

I
dus een duidelijk toenemende populatie. Behalve in het Domaniale gebied

broedt de Zilvermeeuw in het reliefrijke westelijke deel van het Zeepe I

en het Verklikkergebied. Boot (1965) noemt voor het Zeepe een aantal

van 80 paar. In 1975 bedroeg dit naar schatting 100 paar. Volgens de •

opgaven in Sterne broedden in 1970, 1971, 1973, 1974 en 1975 resp.

40, 40-50, 45, 65 en 87 paar zilvermeeuwen in het Verklikkergebied •

en de eigendommen van de Familie de Jong. ™

•
33. Stormmeeuw (Larus canus) |

Ook deze soort is in 1975 niet nauwkeurig geïnventariseerd. De belang-

rijkste broedgebieden zijn de Domaniale Duinen en het Verklikker- •

gebied; met het aansluitende gedeelte van de eigendommen van de

Familie de Jong. •

In de broedvogeloverzichten in Sterna worden voor het eerste gebied voor

1971, 1972, 1973, 1974 en 1976 resp. 15, 15, 15, 22 en 28 paar •

opgegeven. Voor het Verklikkergebied bedragen deze aantal resp. "

I
intensiever onderzoek. Behalve in beide hierboven genoemde gebieden

hebben in 1975 nog enkele verspreide paren gebroed op de vroongras- •

landen in de omgeving van Nieuw-Haamstede (terrein van Manege

"De Maire" en omgeving van de vuurtoren). I

Wat het voorkomen in het verdere verleden betreft zijn de gegevens

schaars. Braaksma (1964) publiceert gegevens van de heer N.H. Lijsen, •

waaruit blijkt dat in het duingebied bij Burgh-Haamstede in het ™

begin der vijftiger jaren ca. 40 paar broedden. —

In de jaren 1958 - 1961 schommelde het aantal in dit gebied tussen |

de 10 en 15 paar. Na 1962 zou de populatie mogelijk ('.) niet meer dan

+_ 10 paren hebben omvat. •

I
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Het is onduidelijk om welk gebied het hier gaat, maar het lijkt

waarschijnlijk dat deze gegevens betrekking hebben op het Domaniale

gebied. Hier kwam de soort in de dertiger en veertiger jaren al

voor. In welke mate de Stormmeeuw in de vijftiger en zestiger jaren

in het Verklikkergebied broedde is onbekend. In 1961 was zij

hier waarschijnlijk broedvogel. In dat jaar worden althans 15 paren

voor dit gebied opgegeven.

34, Kokmeeuw (Larus ridibundus)

In 1975 is een kleine kolonie van deze soort gevestigd geweest in

het terrein van de Familie Moolenburg nabij het Watergat.

Op 15-5-1975 werden hier 25 nesten geteld in een onderwater staande

kruipwilgvegetatie. Er waren echter reeds verlaten nesten aanwezig.

Op 2-6 was de vegetatie geheel drooggevallen, waren alle nesten

verlaten en hadden 12 paren zich enkele 100-en meters oostelijk in

een vergelijkbare, maar lager gelegen vegetatie gevestigd. Op 25-6

was ook hier het water verdwenen en de nesten verlaten. Een paar had

zich toen gevestigd in het Watergat nabij de Oude Hoeve. Het lijkt

waarschijnlijk dat vestiging van deze kolonie in 1975 alleen maar

mogelijk was dank zij de hoge grondwaterstanden in dat jaar.

Opmerkelijk is, dat ook in vroeger jaren zich enkele malen Kokmeeuwen

in deze omgeving (de enige bekende broedplaats uit het duingebied !)

gevestigd hebben. Zo vermeldt de heer Moolenburg in 1954 dat een

kolonie van ca. 30 paar op zijn eigendommen gelegen is. Het overzicht

van de Vogelwacht over 1966 maakt melding van 3 kolonies in het terrein

bij de Oude Hoeve, waarmee waarschijnlijk het Watergat wordt bedoeld.

Het is onbekend of de vogels in het verleden jaarlijks terugkeerden

op deze kolonie.

35, visdief (Sterna hirundo)

Deze soort is een voormalige broedvogel, die in 1954 vermeld wordt

voor het Verklikkergebied en in 1956 voor het Domaniale gebied. In

1956 wordt gemeld, dat dat jaar een groter aantal heeft gebroed in de

strandduintjes van de Verklikker.

Kwantitatieve gegevens zijn helaas niet bekend, terwijl ook onbekend

is tot wanneer de Visdief in het duingebied heeft gebroed.
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36. Dwergstern (Sterna albifrons)

Ook deze soort is een voormalige broedvogel, die in 1954 voor het •

Verklikkergebied en in 1956 voor de Domaniale duinen vermeld wordt.

In 1956 was de soort in de strandduintjes voor de Verklikker volgens •

de overzichten van de Vogelwacht toegenomen, maar in 1957 wordt •

gemeld dat de Dwergstern dat jaar in het Verklikkergebied als _

broedvogel heeft ontbroken. |

In 1961 wordt geconstateerd dat de strandduintjes voor het Verklikker-

gebied door de te sterke aanwas voor deze soort afgeschreven zullen •

moeten worden.

37. Holenduif (Columba oenas)

De Holenduif komt thans slechts weinig in het duingebied voor. M

In 1975 werden op de volgende plaatsen een of enkele malen Holen- •

duiven waargenomen: in voormalig elzenhakhout ten noorden van Renesse _

(1 paar), langs de Hooge Zoom {1 paar), in het reliefrijke westelijke |

deel van het Zeepe tegen de Domaniale bossen aan (2 paar).

Daarnaast broeden wellicht nog enkele paren in de terreinen van de •

Familie Moolenburgh en in de primaire duinvallei van het Verklikker-

gebied. De soort ontbreekt waarschijnlijk in het bos van Slot Haamstede •

en in het bos in het Zeepe. In de jaaroverzichten van de Vogelwacht

wordt zij de laatste jaren steeds genoemd als broedvogel voor het •

Domaniale gebied (1974: 2 paar; 1965: 1 paar). Hoewel zij plaatselijk '

in het binnenduingebied voorkomt, lijkt de Holenduif toch vooral in het ^

open duinlandschap te broeden. |

Het totale bestand is voor het gehele duingebied niet nauwkeurig

aan te geven. In 1975 lag dit waarschijnlijk in de orde van 10 a 20 paren. •

Kwantitatieve gegevens uit het verleden ontbreken helaas, maar uit

de herhaalde kwalitatieve aanduidingen van de Holenduif als broedvogel I

in oudere overzichten van de Vogelwacht krijgt men de indruk, dat

deze soort vroeger algemener was dan thans. •

38. Houtduif (Columba palumbus) IDe Houtduif is een der algemeenste broedvogels van het duingebied.

In de nauwkeurig onderzichte telgebieden (zie III.1 en III.3).

bedroeg het totaal aantal broedparen in 1975 ca. 200. De grootste I

dichtheden werden bereikt in de hoger opgaande bossen met over-

gangen naar het cultuurland of menselijke woongebieden, zoals de •

volgende getallen aangeven (dichtheden per 10 ha.)-.

I
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bos Slot Haamstede: ca. 15 paar; Bos Zeepe: 16 paar; Elzenbos

langs de Hoogeboomlaan: 35 paar. In de duinstruwelen bereikt de

Houtduif aanzienlijk lagere dichtheden, die varieren van 5 - 7 paar

per 10 ha. Hier broedt zij vrijwel alleen in struwelen waar variatie

in de struiklaag aanwezig is door het voorkomen van soorten als vlier

(Sarabucus nigra) of meidoorn {Crataejus monogyna).In de eenvormige

duindoornstruwelen, ook de hogere gesloten vegetaties van dat type,

ontbreekt zij geheel.

De belangrijkste gebieden voor de Houtduif zijn dus de bossen langs

de binnenduinrand. Het lijkt waarschijnlijk, dat de dichtheden in de park-

achtige bungalow- en boomgaardgebieden van Nieuw-Haamstede, ten noorden

van Renesse en Haamstede en langs de Hooge Zoom in dezelfde orde van

grootte liggen als die in de bossen.

Hiervan uitgaande mag worden aangenomen dat het totaal aantal

broedparen in 1975 in het gehele cluingebied minstens 1000, maar

waarschijnlijk aanzienlijk meer bedroeg.

39. Tortelduif (Streptopelia turtur)

Ook de Tortelduif is in het duingebied van Schouwen een algemene

broedvogel, die de hoogste dichtheden bereikt in de hoger opgaande

loofbossen (Bos Slot Haamstede 9 paar/10 ha., Bos Zeepe 12 paar/

10 ha., Elzenbos Hoogeboomlaan 15 paar/10 ha.). In de recent aangeplante

loofbossen en rijker gestructureerde struwelen kwam zij in lagere

dichtheden voor (Bos Vroongrondencomplex SBB 5 paar/10 ha; in de

struwelen variërend van 2-4 paren/10 ha.). Evenals de Houtduif ontbreekt

de Tortelduif in de eenvormige duindoornstruwelen. In tegenstelling

tot de Houtduif komt zij echter aanzienlijk minder voor in de meer

intensief door de mens gebruikte terreinen met bossen en struwelen.

Zo broedden in 1975 zowel in Nieuw-Haamstede als in het gebied ten

noorden van Renesse niet meer dan ca. 5 paar. Ook langs de Hooge Zocin

komt de Tortelduif voor, maar hierover zijn weinig kwantitatieve

gegevens bekend. Het totale aantal broedparen in het onderzochte

gebied lag in 1975 waarschijnlijk tussen de 150 en 250 paar. Helaas is te

weinig bekend omtrent het voorkomen in het Domaniale gebied om een

schatting te geven van de populatie van het gehele duingebied.

Ook over het voorkomen in het verleden zijn weinig gegevens beschik-

baar.
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40. Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)

De Turkse Tortel is thans plaatselijk een algemene broedvogel.

het onderzochte gebied in 1975 in de orde van 40 - 70 territoria

te liggen. Helaas is niets bekend over de grootte van de populatie

I
I
I

Zij komt vrijwel alleen voor in de directe omgeving van menselijke

bewoning. Zo werden Turkse Tortels waargenomen in de omgeving var. •

Renesse (5-10 paar) nabij de bebouwing van Haamstede (10-tallen

paren) en in Nieuw-Haamstede (idem). Ook langs de Hooge Zooro komt •

zij als broedvogel voor.

De totale populatie van het gehele duingebied bedroeg in 1975 minstens •

vele 10-tallen paren. *

Voor zover kon worden nagegaan heeft de Turkse Tortel zich in 1956 «

bij Slot Haamstede in het duingebied gevestigd. In 1957 broedde |

de soort bij Renesse. Reeds in 1958 en 1959 werden uitbreidingen

gemeld. I

41. Koekoek (Cuculus canorus) I

De Koekoek is in het duingebied een algemene broedvogel, die vooral

voorkomt in gebieden met veel opgaande bossen of bosjes en rijker •

gestructureerde struwelen. De dichtheden variëren hier van 1 tot •

ten hoogste 3 territoria per 10 ha. In gebieden met open graslanden

en slechts verspreide boom- en struikgroei en in de monotone

duindoornstruwelen ontbreekt zij. Dit is bijvoorbeeld het geval in

het centrale en zuidwestelijke deel van het Zeepe, grote delen van •

het Vroongraslandencomplex van Staatsbosbeheer, de terreinen van de

Familie Moolenburgh, het Vliegveld en de manege "De Maire". •

Een totaalschatting van de broedpopulatie van deze gerenommeerd

polygame vogel, waarvan met name de t/c/ zich over grote afstanden •

kunnen verplaatsen, is niet gemakkelijk te maken. Deze lijkt voor *

I

I
in het Domaniale gebied. Ook zijn geen gegevens beschikbaar ontrent

het voorkomen in het verleden. I

42. Kerkuil (Tyto alba) I

Tot voor kort (1971,1972) broedde deze soort nog in de schuur van

de boerderij bij het Vroonbos (Staatsbosbeheer). Sindsdien heeft de •

Kerkuil hier niet meer genesteld. In 1975 werden geen gegevens verkregen,*

die op broeden elders in het duingebied wezen.

Achteraf werd vernomen, dat een broedgeval zou hebben plaatsgehad

in Slot Haamstede of directe omgeving.
I
I
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Van deze berichten kon overigens geen bevestiging worden verkregtr..

Een dergelijk broedgeval hier of elders in het duingebied is niet

uitgesloten, omdat slechts een gering aantal geschikte nestplaatsen is

bezocht en deze soort moeilijk te inventariseren valt.

Oudere gegevens omtrent het voorkomen van deze soort zijn verder niet

bekend.

43. Steenuil (fithene noctua)

De Steenuil kwam in 1975 op diverse plaatsen in het duingebied als

broedvogel voor. Op de volgende plaatsen werden territoria vast-

gesteld: noordelijk van Renesse langs de Laone {1 paar), langs de

Hooge Zoom (1 paar), in de omgeving van het landgoed Gadra, ten

noorden van de Luieweg bij Renesse, ten zuidwesten van het bos bij

Slot Haamstede en in Nieuw-Haamstede bij de "Schouwse Boer".

Het is niet uitgesloten, dat hier en daar in de meer open duin-

gebieden nog een Steenuil heeft gebroed. De totale populatie van

het gehele duingebied wordt voor 1975 geschat op minimaal 6 en ten

hoogste 10 paar. Veel historische gegevens zijn niet bekend. In 1964

wordt in het broedvogeloverzicht van de Vogelwacht gezegd dat de

Steenuil sterk achteruitgaat. Dit sluit aan bij een landelijke

achteruitgang na de strenge winter 1962-1963. Onduidelijk is of de

soort sindsdien weer toegenomen is, met andere woorden of de

populatie thans het niveau van voor of na de achteruitgang van de

eerste helft der zestiger jaren heeft.

44. Bosuil(Strix aluco)

Deze soort is in 1975 niet waargenomen, hoewel op haar voorkomen

gelet is. Opmerkelijk is, dat zij enkele malen (1964, 1971, 1975) in

de overzichten van de Vogelwacht genoemd wordt als broedvogel

voor de Domaniale bossen. Mede gelet op het biotoop (naaldbos)

is het zeer de vraag of hier geen verwarring roet de ransuil in het

spel is. In ieder geval mag als vrijwel zeker worden aangenomen,

dat de Bosuil in de loofbomen en elders in de binnenduinrand als

broedvogel ontbreekt.
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broedgeval in het daingebieü wijst. Of de soort in de tussenliggende

jaren broedvogel was, is onduidelijk.

I
I
I

I

45. Ransuil (Asio otus)

Deze soort kwam in 1975 op enkele plaatsen als broedvogel voor.

Aan de hand van de roep der niet vliegvlugge jongen werden broed-

gevallen vastgesteld in het dennenbos bij de Ooster Doodkist (2 paar)

en in de Domaniale bossen (2 paar). |

Ondanks herhaalde nachtelijke bezoeken konden in het Verklikker-

gebied en ook elders in het duingebied geen jonge Ransuilen worden •

waargenomen.

Blijkens overzichten in Sterna broedden in 1974 Ransuilen (min. M

1 paar) in het duingebied achter de vuurtoren. Mogelijk zijn bij *

de inventarisatie in 1975 hier of elders in het duingebied toch

paren over het hoofd gezien.

De populatie van het gehele duingebied zal echter niet meer dan ten

hoogste 5 a 8 paren hebben bedragen. •

Oude gegevens over het voorkomen van deze soort zijn schaars.

Voor 1964 wordt 1 paar vermeld voor Biesterveld. Het overzicht van de •

Vogelwacht van dat jaar noemt de Ransuil broedvogel op diverse

plaatsen. Boot (1965) noemt de Ransuil een onregelmatige tÊ

broedvogel (1 paar) voor het Zeepe.

Vanaf ca. 1967 wordt de soort steeds genoemd als broedvogel voor de <m

dennenbossen bij Renesse en in het Domaniale gebied. Voor het I

dennenbos bij Renesse worden voor 1970, 1971, 1972 en 1973 resp.

2, 4, 3 en 2 paren opgegeven. In 1975 broedden hier 2 paren. J|

46. Velduil (flsio flammeus)

Deze soort is in 1975 niet waargenomen en het staat vrijwel vast

dat zij in dat jaar niet in het geïnventariseerde deel van het

duingebied heeft gebroed. In 1976 heeft zij waarschijnlijk gebroed

in het zuidelijk deel van het Zeepe (Sterna).

In het broedvogeloverzicht van de Vogelwacht over 1956 wordt gemeld

dat de soort dat jaar voor het eerst broedde in het Verklikkergebied.

Het is onduidelijk of zij toen elders in het duingebied al |

voorkwam als broedvogel.

Ook in 1971 heeft de Velduil waarschijnlijk in het Verklikkergebied 8

gebroed. In 1973 werd een jonge Velduil gevangen in het Vroongronden-

complex van Staatsbosbeheer, hetgeen ook op de mogelijkheid van een •

I
I
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47. Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)

In 3975 zijn eind mei gedurende enkele weken Nachtzwaluwen waar-

genomen in het oostelijk deel van de Doraaniale bossen. Hoewel

een broedgeval niet waarschijnlijk lijkt, is het niet uitgesloten,

dat de soort in 1975 of in het verleden in dit bos heeft gebroed. Zo

is in 1959 gedurende het broedseizoen een paartje langdurig waar-

genomen bij het pompstation in het Domaniale bos.

48. Gierzwaluw (Apus apus)

In de dorpen is deze soort een regelmatig voorkomende broedvogel.

Kwantitatieve gegevens zijn echter niet bekend. Ook is niet bekend

in hoeverre de Gierzwaluw in de in het duingebied verspreide

gebouwen als broedvogel voorkomt.

49. Groene specht (Picus viridis)

De Groene Specht is de meest talrijke specht in het duingebied van

Schouwen. Zij broedt vooral in de parkgebieden, de hoger opgaande

bossen en in het voormalige elzenhakhout van de binnenduinrand.

In de struwelen van het buitenduin ontbreekt zij geheel.

De belangrijkste broedgebieden zijn: het Slotbos van Kasteel Haanstede

( 2 - 3 paar), de omgeving van Renesse ( 2 - 4 paar), het elzenbos langs

de Hoogeboomlaan (2 paar), het bos in het Zeepe ( 2 - 3 paar), Nieuw-

Haarastede ( 2 - 3 paar) en het gebied langs de Kloosterweg ( 1 - 2 paar).

Daarnaast broedt hier en daar verspreid nog een enkel paar.

Het totale aantal broedparen in het onderzochte gebied bedroeg in

1975 15 a 25 paar. Daarnaast broedden in het Dominiale gebied nog

diverse paren, maar hierover zijn geen gegevens bekend, zodat géén

schatting van de populatie van het gehele duingebied gegeven kan

worden. Ook ontbreken kwantitatieve gegevens uit het verleden.

50 Grote Bonte Specht (Dendrocopps major)

Deze soort komt slechts op een beperkt aantal plaatsen als broed-

vogel voor. In 1975 broedden 1 - 2 paar in het Slotbos, 1 paar in het

bos bij het Zeepe, 1 paar op het landgoed Biesterveld en 2 paar op het

landgoed Gadra. Mogelijk heeft nog 1 paar gebroed in het gebied ten

noorden van Renesse en 1 paar zuidelijk van Burgh. De totale populatie

in het geïnventariseerde gebied heeft in 1975 niet meer bedragen

ca. 5 a 10 paar.
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Daarnaast hebben nog minstens één en wellicht meerdere paren

gebroed in het gebied van de Domuniale bossen. Hierover zijn geen

exacte gegevens bekend, Opmerkelijk is, dat volgens Vijverberg

(1933) de Grote Bonte Specht in de dertiger jaren op Schouwen als

broedvogel ontbrak en slechts incidenteel als wintergast verscheen.

Het zou interessant zijn om na te gaan of deze mededeling juist

was en wanneer de soort zich op Schouwen gevestigd zou hebben, uit

de vijftiger en eerste helft der zestiger jaren zijn mij geen

meldingen van broedgevallen van de Grote Bonte Specht bekend.

51. Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor)

Deze soort werd in 1975 niet waargenomen. In de broedvogelover-

zichten van de Vogelwacht over 1975 en 1976 wordt zij vermeld als •

mogelijke broedvogel voor het landgoed Gadra. In beide jaren werden |

hier enkele exemplaren waargenomen (Drs. J.P. Vaane, mond. med.).

Het lijkt waarschijnlijk dat het hier gaat om broedvogels. Mogelijk I

broedt de Kleine Bonte Specht ook nog elders in het duingebied.

I

is gezien, terwijl zij regelmatig, wellicht zelfs jaarlijks,broed-

vogel was.

I
I

52. Kuifleeuwerik (Galerida cristata)

Deze soort is in 1975 niet waargenomen. Zij komt echter enkele

malen voor in de broedvogeloverzichten van de Vogelwacht.

Het is vrijwel zeker, dat deze vermeldingen betrekking hebben op

veldleeuweriken, omdat Kuifleeuwerik en Veldleeuwerik op Schouwen

------ I
53. Boomleeuwerik (Lullula arborea)

In 1975 is in de 2e helft van maart en de eerste helft van april I

in het noordelijk deel van het Zeepe regelmatig een BoomleeuweriX

zingend waargenomen. Na 22-4 is de soort door de auteur niet meer •

gezien. De voortdurende aanwezigheid van deze soort gedurende ™

minstens een maand en het feit, dat zij vaak al in februari in het _

broedgebied arriveert maken het waarschijnlijk dat hier minstens •

sprake is van een broedpoging. In 1976 is met zekerheid een broed-

geval vastgesteld in het Domaniale gebied. Niet uitgesloten is, •

dat de soort hier ook reeds in 1975 broedde. Het is niet onwaar-

schijnlijk dat deze soort in het verleden steeds over het hoofd I

I
I
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In dit verband moet er op gewezen worden, dat de Boomleeuwerik

in 1958 gedurende 2 weken {20-3 tot 7-4)is waargenomen in het

Zeepe. Ook in andere jaren is de soort eind maart - begin april

in of nabij het Zeepe waargenomen.

54. Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Deze soort is de meest talrijke broedvogel van de open duinland-

schappen in het duingebied van Schouwen.De populatie van het

gehele geïnventariseerde gebied bedroeg in 1975 naar schatting

ca. 400 - 500 paar. Helaas zijn geen gegevens van het Domaniale

gebied bekend, zodat de grootte van de totale populatie van het

duingebied niet geschat kan worden.

De hoogste dichtheden werden bereikt in de kortgrazige droge duin-

graslanden, zoals die van het Vroongrondencomplex van Staatsbos-

beheer, gedeelte van de eigendommen van de Familie Moolenburgh, het

terrein van de manege"De Maire" en het Vliegveld, pe dichtheden

varieerden hier van 6 -12 paren per 10 ha. In terreintypen met een

ruigere vegetatie, zoals in grote delen van het Zeepe, komt de

Veldleeuwerik in lagere dichtheden voor (ca. 4 paar /10 ha). Opvallend

is ook het feit, dat slechts weinig Veldleeuwerikken broedden in de

zandzegge- en korstmosvegetaties van de zeer droge, hoge reliefrijke

kamduincomplexen van het Zeepe en het Domaniale gebied (max.

ca. 4 territoria per 10 ha,).

Oudere kwantitatieve gegevens over deze soort zijn niet bekend.

55. Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Deze soort is in 1975 niet kwantitatief geïnventariseerd en er zijn

dan ook weinig gegevens over deze soort bekend.

Blijkens de overzichten in Sterna broedden in 1959 en 1960 in de

toenmalige gemeente Renesse resp. 12 en 21 paar Boerenzwaluven,

waarbij niet inbegrepen de verspreid in het duingebied in bunkers

broedende paren.

In 1975 hebben in het gehele duingebied waarschijnlijk enkele

10-tallen paren gebroed.

56. Huiszwaluw (Delichon urbica)

Waarschijnlijk ontbreekt deze soort in het open öuingebied.

Wel broedden in 1975 enkele paren in de bebouwde kom van Renesse
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I
I
I

en mogelijk in Haamstede en Burgh. Hierover ontbreken echter

kwantitatieve gegevens. I

In de overzichten van de Vogelwacht worden voor 1959 en 1960

voor de gemeente Renesse 7 paar opgegeven. In 1967 wordt gemeld, •

dat de soort over het gehele eiland toeneemt. In 1971 worden 15 paar m

vermeld voor het landgoed Gadra. _

57. Oeverzwaluw (Riparia riparia)

De Oeverzwaluw heeft volgens de broedvogeloverzichten in sterna •

in 1958 voor het eerst in het duingebied gebroed (Vroonplas, Renesse).

In 1960 en 1961 was deze soort als broedvogel afwezig. In 1962 I

broedde zij weer bij Renesse en voor het eerst bij Burgh {Zeepe?).

Ook in 1964 was dit waarschijnlijk het geval. m

Ook in 1968 was de 0ever2waluw broedvogel in het Zeepe. In 1970 •

broedde 6 paar in het Zeepe en 5 in het Domaniale gebied, in 1971 _

telde het Zeepe 6 paar broedvogels. In 1972 broedden in het Domaniale |

gebied 7 paar.

In 1975 werden in de loop van mei en juni boven de Ijsbaan en de •

plas in het Zeepe regelmatig fouragerende Oeverzwaluwen waargenomen.

Niets wees er echter op dat zij hier broedden. fÊ

Uit de gegevens krijgt men de indruk, dat de Oeverzwaluw een

onregelmatige, niet jaarlijks terugkerende broedvogel is, die •

steeds op wisselende plaatsen broedt. B

58. Boompieper (Anthus trivialis) |

In het gehele geïnventariseerde gebied broedden in 1975 naar schatting

15 a 20 paar Boompiepers. Waarschijnlijk broedden ook in het Donaniale I

gebied nog een aantal paren, zodat de totale populatie van het gehele

duingebied 20 a 30 paar zal hebben omvat. De voorkeur van deze soort I

bleek uit te gaan naar ruige grasvegetaties van Duinriet (Calanagrostis

epigejos) of Pijpestrootje {Molinia caerulea) met verspreide boom- m

groei. Zo broedden in het centrale en zuidelijke deel van het Zeepe •

7 - 1 0 paar. Hier werd plaatselijk een dichtheid bereikt van ca. _

1 paar per 10 ha. Ook broedden enkele Boompiepers in de open |

berkenbosjes met ondergroei van Hei (Calluna vulgaris) en Pijpe-

stro (Molinia caerulea) langs de Vroonweg. Daarnaast kwam de soort I

nog op enkele plaatsen in het Verklikkergebied voor.

Behalve het feit dat Boot (1965) voor het Zeepe 5 paar opgeeft M

zijn over deze soort geen historische gegevens bekend.

I
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59. Graspieper (flnthus pratensis)

Na de Veldleeuwerik is de Graspieper de meest talrijke vogel van het

open duingebied. In het gehele onderzochte gebied broedden in 1975

naar schatting 230 a 270 paar. Over het aantal broedparen van het

Domaniale gebied is niets bekend, maar waarschijnlijk gaat het hier

om ten hoogste enkele 10-tallen. De totale populatie van het gehele

duingebied ligt dus waarschijnlijk in de orde van 300 paar.

Deze soort heeft een duidelijke voorkeur voor graslanden met een

al dan niet plaatselijk ruigere vegetatie in de vorm van Duinriet-,

Pijpestro-, Helm- of Kruipwilgve1den of-veldjes. Hier bereikt zij

dichtheden van 2 - 5 territoria per 10 ha. Opvallend hoog is de

dichtheid in het grasland van de Ooster Doodkist waar over een grote

oppervlakte open Helmvegetaties voorkomen. Hier werd een dichtheid

vastgesteld van 14 territoria per 10 ha. In kortgrazige duingraslanden

of Zandzegge-vegetaties ontbreekt de Graspieper grotendeels.

Vaak broedt zij hier in de hier en daar voorkomende ruigere vegetaties

{Kruipwilg, Helm). In dit soort landschappen wordt zo een dichtheid

van 1 a 2 paae per 10 ha. bereikt.

Kwantitatieve gegevens uit het verleden zijn helaas vrijwel niet

bekend.

60. Witte Kwikstaart (Motacilla alba)

De Witte Kwikstaart komt op verschillende plaatsen in het duingebied

voor; vaak in de nabijheid van bebouwing e.d. Vaak lijkt het er ook

op, dat zij een voorkeur heeft voor de nabijheid van plasjes of open

water. Zo werden bij vrijwel alle plassen in het Vroongrondencomplex

regelmatig Witte Kwikstaarten waargenomen. Deze broedden waarschijnlijk

op of bij nabijgelegen bebouwing. Soms broedt deze soort ook ver

van menselijke bewoning, zoals bijv. in de primaire duinvallei van het

Verklikkergebied.

Mede omdat het bewoonde gedeelte van het duingebied minder intensief

onderzocht is, is een totaalschatting moeilijk te geven. In alle

telgebieden tezamen broedden in 1975 ca. 15 - 25 paar.

De totale populatue van het gehele duingebied ligt waarschijnlijk in

de orde van 50 a 100 paar.
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dat op zijn eigendommen grote aantallen Gele Kwikstaarten broedden

{in 1975 nog 2 paar). Boot (1965) geeft voor het Zeepe nog 2 paar op.

I
I

61. Gele Kwikstaart (Hotacilla flava)

De Gele Kwikstaart is thans een weinig algemene broedvogel. I

In 1975 hebben in het gehele duingebied 6 - 8 paar gebroed. Een of

twee paar nestelden in het Vroongrondencomplex van Staatsbosbeheer en •

in het gebied van de Wester Doodkist, terwijl 2 paar broedden op de I

eigendommen van de Familie Moolenburgh en in de Zoute en Zoete Haert. _

Daarnaast broedde mogelijk 1 paar in de primaire vallei van het |

Verklikkergebied. Alle territoria waren gelegen in de directe

nabijheid van waterplassen op vochtige bodems. •

De Gele Kwikstaart was in vroeger jaren waarschijnlijk aanzienlijk

algemener dan thans. Zo vermeldde de heer Moolenburgh in 1954 H

I
62. Grauwe Klauwier (Lanius . collurio) _

Van deze soort zijn in 1975 slechts 2 territoria met zekerheid bekend. |

Beide waren gelegen in het zuidoostelijk deel van het Zeepe.

Eenmaal is deze soort waargenomen in het westelijk Verklikkergebied, I

hetgeen op een broedgeval zou kunnen wijzen. Ook in het overzicht

van de Vogelwacht over 1975 wordt het broeden van de Grauwe Klauwier I

in het Verklikkergebied genoemd, maar deze vermelding heeft

mogelijk betrekking op een broedgeval op een andere plaats. •

In hetzelfde broedvogeloverzicht in Sterna wordt melding gemaakt •

van een broedgeval in het Domaniale gebied, terwijl ook een waarneming _

van een paar met jongen in de omgeving van Westerschouwen wordt |

vermeld. Het is onduidelijk of het hier om hetzelfde paar gaat.

Uit een en ander valt te concluderen dat in 1975 waarschijnlijk M

minstens 4 paar in het duingebied hebben gebroed en dat de populatie

mogelijk 5 a 6 paren heeft bedragen. I

Hierbij moet worden aangetekend dat de broedgevallen zich concentreren

in het zuidwestelijk deel van het gebied. In het gebied Haamstede en

Renesse ontbreekt de Grauwe Klauwier. In het verleden kwam zij hier

wel voor en waarschijnlijk broedde zij tot 1967 en wellicht nog later _

in de omgeving van Biesterveld. Uit de overzichten van de Vogelwacht |

blijkt, dat in 1972, 1973 en 1974 in het Domaniale gebied re<£ . 3, 4

en 1 paar en in het Verklikkergebied resp. 2, 2 en 1 paar broedden. I

I

I
I
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63. Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

De Winterkoning is een van de meest algemene broedvogels van het
2

duingebied. Zodra er een struweel van enkele m oppervlakte en een

hoogte van ca. 1 meter ontstaat kan deze soort zich vestigen.

De hoogste dichtheden die varieren van 20 tot 40 paren per 10 ha,,

worden bereikt in bossen en struwelen met een in structuur gevarieerde

struiklaag.

Ook in de parkachtige omgeving van bungalowparken, woonwijken en

heggen langs campings e.d. broedden vele Winterkoningen. Hierover

zijn echter geen kwantitatieve gegevens bekend.

Het is bijzonder moeilijk om aan te geven hoe groot het totaal aantal

broedparen in het onderzochte gebied is. In alle telgebieden tezamen

broedden ca. 400 - 600 paar. Indien we de gevonden dichtheden

extrapoleren naar de niet nauwkeurig geïnventariseerde gebieden

(gebied ten noorden van Renesse, noordelijk Verklikkergebied,

Nieuw Haamstede, omgeving Kloosterweg) komen we op een populatie die

ligt in de orde van grootte van 1000 a 2000 paar. Het Domaniale gebied

is daarbij buiten beschouwing gelaten.

Kwantitatieve gegevens uit het verleden ontbreken, zodat niets te

zeggen valt over voor- of achteruitgang van deze soort.

64. Heggemus {Prunella modularis)

Ook de Heggemus is in het duingebied van Schouwen een algemene

broedvogel. De hoogste dichtheden,variërend van 1 0 - 2 0 territoria

per 10 ha., bereikt deze soort in de min of meer open struwelen van het

buitenduingebied. Zij komt hier in ongeveer gelijke mate voor in de

hogere eenvormige duindoornstruwelen en in de rijker gestructureerde

meidoorn-vlierstruwelen. In de lagere, meer open duindoornstruwelen

( < 1 meter hoog) werden minder hoge dichtheden bereikt. Hetzelfde

geldt voor de uitgegroeide hoog opgaande bossen, zoals het Slotbos en

het Zeepebos, waar de dichtheid varieerde van 2 - 5 paar per 10 ha.

In het Vroonbos (SBB) bedroeg de dichtheid ca. 3 paar per 10 ha.

Evenals bij de Winterkoning is het totale aantal territoria in

het gehele geïnventariseerde gebied moeilijk aan te geven. De

beschikbare gegevens extrapolerend komt men op een populatie die ligt

in de orde van grootte van 500 a 1000 territoria. Het Domaniale gebied

is hierbij buiten beschouwing gelaten.
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gehele duingebied valt dus niet te maken.

i
65. Grote Lijster (Turdus viscivorus)

In het buitenduingebied ontbreekt de Grote Lijster geheel als •

broedvogel. maar in de parkachtige gedeelten van het binnenduin-

gebied komt de soort op verschillende plaatsen voor. Dit geldt •

met name voor de gebieden ten noorden van Renesse, langs de Hooge '

Zoom en de Kloosterweg. Ten noorden van Renesse broedden minstens *,

3 - 5 paar en in het gebied ten noorden van het Slotbos eenzelfde |

aantal. Langs de Hooge Zoom broedden enkele paren en in Nieuw-

Haamstede 1 a 2 paar. Het is onbekend of de soort als broedvogel in het •

Domaniale gebied voorkomt.

De totale populatie van het gehele geïnventariseerde gebied ligt •

waarschijnlijk in de orde van 10 a. 20 paren.

Historische gegevens omtrent het voorkomen van deze soort ontbreken. •

I
66. Zanglijster (Turdus philomelos) IDe Zanglijster is een algemene broedvogel,die in de meeste bossen en

struwelen voorkomt, zij het in sterk wisselende dichtheden.

In de meeste struwelen van het buitenduingebied, zoals die in het H

Verklikkergebied, de Ooster- en Wester Doodkist en in het Zeepe

variëren de dichtheden van 1 - 3 territoria per 10. ha. In de een- W

vorraige duindoornstruwelen broeden de Zanglijsters vrijwel alleen in

de verspreid in deze struwelen liggende vlierbosjes. In de hoger •

opgaande bossen liggen de dichtheden in de orde van 5 - 7 paren per •

10 ha. —

Hoewel daarover geen kwantitatieve gegevens verzameld zijn,mag |

worden aangenomen dat in de parkachtige gebieden van de binnenduin-

rand (omgeving Renesse, Hooge Zoom, Kloosterweg, Nieuw-Haamstede) •

de dichtheden in de orde liggen van minimaal 2 3 3 paar per 10 ha,

(zie Mörzer Bruyns, 1961) •

Op basis hiervan komt men voor het geïnventariseerde gebied op

een populatie die in de orde van 250 a 400 paar ligt. Omtrent het M

voorkomen van de Zanglijster in het Domaniale gebied zijn geen kwan- •

titatieve gegevens bekend. Een schatting van de populatie van het —

I
1
I
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67. Merel (Turdus merula)

Evenals de zanglijster is de Merel een algemene broedvogel, die

vooral in de bossen en struwelen voorkomt. In de eenvormige open en de

gesloten duindoornstruwelen van het zuidwestelijk Verklikkergebied

komt de Merel slechts in vrij lage dichtheden voor (2-6 paar per

10 ha.). Maar in de zeereep van de Ooster- en Wester Doodkist, waar

behalve de Vlier toch ook de Duindoorn grotendeels het aspect

van de vegetatie bepaalt, worden juist de hoogste dichtheden van het

gehele duingebied bereikt (ruim 20 paar per 10 ha.). Ook in de rijker

gestructureerde buitenduinstruwelen bereikt de Merel vrij hoge

dichtheden (ca. 10 tot ruim 20 paar per 10 ha.). In de hoger opgaande

bossen (Zeepe, Slotbos, Vroonbos) liggen de dichtheden in dezelfde

orde van grootte als in de struwelen of iets lager (resp. 14, 7 en 9

paar per 10 ha., maar in het elzenbos langs de Hoogenboomlaan 20 paar

per 10 ha.).

Het lijkt waarschijnlijk dat de dichtheden in de parkachtige gebieden

ten noorden van Renesse en in de omgeving van Haamstede en Nieuw-

Haamstede in dezelfde orde liggen als de door Mörzer Bruyns (1961)

vermelde waarden voor bewoonde gebieden in Utrecht en Zeist: 8 - 1 9

paar per 10 ha. Op grond hiervan kan de totale populatie van het ge-

inventariseerde gebied geschat worden op ca. 600 3 1000 paar. Over de

dichtheden in het Domaniale gebied zijn geen gegevens bekend. Een

schatting van de populatie van het gehele duingebied valt dus niet te

maken.

68. Tapuit (Oenanthe oenanthe)

In de gebieden met kortgrazige open graslandvegetaties en met

konijnenholen is de Tapuit een algemene broedvogel. Zo broedde de

soort in 1975 in het Vroongraslandencomplex van Staatsbosbeheer,

de terreinen van de Familie Moolenburgh, van de Manege "De Maire"

en van het Vliegveld in dichtheden van 1 - 3 paren per 10 ha. Op het

graslandgebied van de Wester Doodkist werd zelfs een dichtheid van

4 paren per 10 ha. bereikt. Behalve op enkele kleine stukjes waar de

vegetatie door konijnen kort gehouden wordt, ontbreekt de Tapuit in

het Zeepe en de Ooster Doodkist.

Waarschijnlijk hangt dit samen met de aanwezigheid van ruige gras-

vegetaties van 10-tallen centimeters hoogte met Duinriet, Helm en

Pijpestrootje.
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nabij het Watergat en een in het noordwestelijk deel van het Zeepe.

I
I
i

Opvallend is ook het ontbreken van de Tapuit in öe hoge

reliefrijke kamduinen van het Doraaniale gebied en het Zeepe B

en in de meeste dicht bij de zeereep gelegen duinen.

Wellicht hangt dit samen met het geringe voorkomen van konijnen m

ter plaatse, hetgeen mogelijk weer verband houdt met het losse •

droge karakter van de zandbodem. ^

De belangrijkste broedgebieden van deze soorten zijn het Vroongronden- W

complex van Staatsbosbeheer (13 - 18 paar), de terreinen van de

Familie Moolenburgh UI - 14 paar), het terrein van manege "De Maire" m

(16 paar), het Vliegveld (9 - 10 paar), het graslandgebied langs de

Adriaan van Weydeweg ( 3 - 4 paar), de Wester Doodkist (5 paar) •

en het terrein van de Familie de Jonge ( 6 - 7 paar).

In het gehele geïnventariseerde gebied broedden in 1975 ca. m

70 - 90 paar. Daarnaast broedden waarschijnlijk nog enkele paren •'

in het Domaniale gebied. De totale populatie van het gehele duin- ^

gebied zal echter niet meer dan ca. 100 paren hebben bedragen. |

Kwantitatieve gegevens omtrent het voorkomen van deze soort in

het verleden ontbreken. I

I
69. Roodborsttapuit (Saxicola torguata) 'M

In 1975 zijn van de Roodborsttapuit 3 territoria waargenomen. Een was

gelegen in het noordelijk gedeelte van het terrein van de Familie

de Jonge, een in het 1igusterstruwee1 ten zuiden van de vuurtoren

en een in de omgeving van het Verklikkerpad. Alle territoria waren

gelegen in gebieden met ruige grazige vegetaties met meer of £

minder verspreide struweelgroei. Mogelijk is nog een enkel paar

over het hoofd gezien of heeft de soort ook in het niet geinventa- M

riseerde Domaniale gebied gebroed. De totale populatie van het

gehele duingebied zal in 1975 echter niet meer dan een 5-tal M

paren hebben bedragen.

Blijkens de broedvogeloverzichten in Sterna hebben in 1976 nabij de m

vuurtoren 2 paren gebroed. Gegevens uit vroeger jaren omtrent het •

voorkomen van deze soort zijn niet bekend.

70. Paapje (Saxicola rubetra)

Het Paapje is in 1975 in 2 territoria waargenomen. Een was gelegen m

I
I
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in beide gevallen ging het om ruige grazige vegetaties

(Duinriet, Helm) met zeer verspreide lage struweeltjes (Liguster,

Duindoorn). In de eerste helft der 60-iger jaren broedde het

Paapje met nog 3 paar in het Zeepe (Boot, 1965). Behalve waarnemingen

van 1 of 2 exemplaren op 30-3, 7-5 en 9-5 bij het Watergat, die op

een broedgeval kunnen wijzen (ook in 1975 broedde de soort hier) zijn

geen gegevens over het voorkomen in het verleden bekend.

71. Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Deze soort komt thans weinig in het duingebied voor. In 1975 werden

territoria vastgesteld in het bos ten noorden van de vuurtoren in Nieuw-

Haamstede ( 3 - 5 terr.). Verder kwam zij in het geïnventariseerde

gebied niet voor. Wel werd zij regelmatig waargenomen in de Domaniale

bossen. De broedvogeloverzichten in Sterna melden voor 1975 4 broed

gevallen in nestkastjes in dit gebied. In 1972, 1974 en 1976 waren

dit resp. 2, 3 en 1 paar. Waarschijnlijk broedden in de Domaniale bossen

ook nog een aantal paren buiten nestJcastjes.

Boot (1965) geeft nog 6 paar op voor de binnenduinrand langs het

Zeepe. In 1975 broedden hier geen Gekraagde Roodstaarten meer.

De overzichten in Sterna geven voor 1972 nog 1 paar op voor resp.

het landgoed Gadra en het bos bij Renesse.

72. Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)

In de struwelen van vooral het buitenduin is de Nachtegaal een

algemene broedvogel. Opmerkelijk is, dat de soort in alle loofbossen

ontbreekt, hoewel diverse mededelingen erop wijze, dat deze soort

daar in het verleden wel gebroed heeft. De dichtheid varieert in de

struwelen van 1 - 5 paar per 10 ha. De hoogste dichtheden ( 3 - 5 paar

per 10 ha.) worden bereikt in de struwelen van de Ooster- en Wester

Doodkist en het noordelijk deel van het terrein van de Familie de

Jonge.

Opvallend is dat niet alleen rijker gestructureerde meidoornstruwelen

maar ook relatief monotone duindoornstruwelen met enkele vlier-

struiken, zoals die in het zuidwestelijk deel van het Zeepe en de

struwelen van het zuidelijk Verklikkergebied voorkomen, 2 - 3 paar

Nachtegalen per 10 ha. herbergen.



- 46 -

250 a 400 paar. Maarschijnlijk broedden daarnaast nog diverse

(1O-tallen?) paren in het Domaniale bosgebied.

I
I

Het Verklikkergebied met de aangrenzende struwelen is ongetwijfeld

het belangrijkste broedgebied van de Nachtegaal. Het aantal broed- •'

paren bedraagt hier waarschijnlijk vele 10-tallen. Het wordt geschat

op 60 - 80 paar. In het Zeepe broedden naar schatting 10 - 15 paar. •

In de buitenduinstruwelen tussen de Oude Hoeve (Watergat) en •

Renesse broedden ca. 1 7 - 2 3 paar. In het geïnventariseerde gebied ,

hebben in 1975 naar schatting ca. 100 paar Nachtegalen gebroed. J|

Helaas zijn over het Domaniale gebied geen kwantitatieve gegevens

bekend. Wellicht broedden hier nog enkele 10-tallen paren. •

Historische gegevens omtrent het voorkomen van de Nachtegaal zijn

vrijwel niet bekend. M

73. Roodborst (Erithacus rubecula) m

De Roodborst ontbreekt geheel als broedvogel in de struwelen van het W

buitenduingebied. In het zeepe broedde zij uitsluitend in het ^

hoogopgaande loofbos en wel in een dichtheid van ca. 6 paar per f

10 ha. In het binnenduingebied bedroeg de dichtheid in het Slotbos en het

Vroonbos resp. 8 en 11 paar per 10 ha. Zeer hoog was de dichtheid •

in het elzenbos langs de Hoogenboomlaan (ca. 20 paar per 10 ha.).

Behalve in deze bossen broedt de Roodborst in grote getale in 'I

parkachtige gebieden met menselijke bebouwing. Mörzer Bruyns (1961)

vond in een vergelijkbaar parkachtig gebied in Zeist een dichtheid van m

6 paar per 10 ha., hetgeen aansluit bij de hier in de bossen gevonden •

waarden. ^

Wat de totale populatie betreft. In 1975 broedden in het gebied ten g[

noorden van Renesse 30 - 50 paar en in Nieuw-Haamstede 20 - 40 paar.

In het Slotbos werden ca. 30 a 35 paar geteld en in het Vroonbos en I

omgeving ca. 20 paar. De beschikbare gegevens extrapolerend komen we

voor het gehele geïnventariseerde gebied op een populatie van ca. %

I
Sprinkhaanrietzanger (Locustella naevia) _

Als broedvogel komt deze soort uitsluitend in het buitenduingebied |

voor. Zij ontbreekt hier in de hogere en dichtere struwelen en

heeft een voorkeur voor ruige grasrijke vegetaties met Helm, Duinriet M

e.d.

1
I
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In de nog stuivende Helmduinen van de zeereep ontbreekt zij echter.

Opvallend is ook dat zij bomen of struiken niet mijdt. Enkele

territoria waren gelegen in een Calamagrostis vegetatie midden in een

open Elzenbos (Zeepe). De waargenomen dichtheden waren nooit hoger

dan 1 territorium per 10 ha.

De belangrijkste broedgebieden waren het Verklikkergebied, het

terrein van de Familie de Jonge (in de geïnventariseerde gedeelten

3 - 5 territoria) en het Zeepe tin het centrale en het zuidoostelijke

deel broedden 3 - 4 paar). Verder broedden 2 - 3 paar in en rond het

Watergat.

Over de aantallen broedparen in het Domaniale gebied waar de

Sprinkhaanrietzanger waarschijnlijk ook gebroed heeft is helaas niets

bekend.Het lijkt waarschijnlijk dat de totale populatie van het

gehele duingebied minstens enkele 10-tallen paren heeft bedragen.

Ook uit het verleden zijn geen gegevens bekend.

75. Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus?

De Kleine Karekiet werd in 1975 in het duingebied van Schouwen op

slechts één plaats regelmatig waargenomen. In het Watergat waren

6 - 8 territoria gelegen. Waarschijnlijk ontbreekt zij ook in het

Domaniale gebied. Oudere gegevens omtrent het voorkomen van deze soort

zijn niet bekend.

76. Bosrietzanger {Acrocephalus palustris)

De Bosrietzanger komt in het duingebied weinig als broedvogel voor.

In 1975 konden slechts territoria worden vastgesteld in de vochtige

meidoorn- en vlierstruwelen van het Watergat (2 territoria)en in

de struwelen langs de binnenzijde van de primaire duinvallei van het

Verklikkergebied ( 2 - 3 territoria). Hoewel zij daar niet is waar-

genomen, is het niet onmogelijk dat de Bosrietzanger met enkele

paren gebroed heeft in de vochtige valleien van het noordoostelijk

Verklikkergebied. Elders, ook in het Doraaniale gebiediontbrak zij

waarschijnlijk geheel. De populatie van het gehele duingebied zal

in 1975 dus niet meer hebben bedragen dan ten hoogste 5 a 10 broed-

paren .

Historische gegevens omtrent het voorkomen van deze soort 2ijn niet

bekend.
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Historische gegevens omtrent het voorkomen ontbreken helaas.

I
I

77. Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

De Rietzanger is in het duingebied van Schouwen een weinig algemene I

broedvogel van al dan niet vochtige rietvegetaties. Het belangrijkste

broedgebied voor deze soort was het Watergat, waar in de rietveldjes m

in 1975 naar schatting 10 a 12 territoria waren gelegen. •

Verder hebben Rietzangers gebroed in een vochtige Kruipwilggevetatie

bij camping de Duinhoeve bij Renesse (1 paar), in de droge rietranden f

op en langs het voormalige bouwland bij de Eendenkooi en de

Wester Doodkist ( 3 - 6 territoria), in de primaire duinvallei van

het Verklikkergebied (1 territorium) en in de oevervegetaties langs

het Ijsbaantje bij Burgh (1 territorium).

Omdat de soort waarschijnlijk ontbrak in het Doraaniale gebied,

mag de totale populatie voor het gehele duingebied voor 1975

geschat worden op ca. 20 paar.

Historische gegevens omtrent het voorkomen van deze soort ontbreken

helaas.

78. Spotvogel (Hippolais icterina)

De Spotvogel komt in de struwelen van de buitenduinen slechts

spaarzaam voor en dan vooral op de plaatsen waar de Vlier (Sambucus

nigra) meer aaneengesloten complexen vormt. Zo lagen in de struwelen

van de Ooster- en Wester Doodkist 2 - 4 territoria,in de omgeving van

Watergat 1 en in het onderzochte deel van het Verklikkerduin 1 terri-

torium. In het gehele Zeepe en in het onderzochte deel van het ^

terrein van de Familie de Jonge bleek de Spotvogel te ontbreken. J|

Ook in öe hoger opgaande bossen (Slotbos, Zeepebos), het Vroonbos

en het elzenhakhout bij Renesse kwam deze soort niet als broedvogel •

voor. Wel broedden 1 - 2 paar in het Kooibos bij het Watergat.

In de parkachtige landschappen met bebouwing lijkt de #

Spotvogel algemener te zijn. Zo broedden waarschijnlijk meerdere

paren in het gebied van Nieuw-Haamstede, terwijl ook verschillende

paren broedden in de parkachtige tuinen aan de eind van de Hooge-

boomlaan. Langs het noordelijk deel van de Hooge Zoom broedden ca.

5 - 8 paar. |

Het totale aantal territoria in het geïnventariseerde gebied bedroeg

in 1975 waarschijnlijk ca. 20 - 40. Over het voorkomen in het Donaniale •'

gebied zijn geen gegevens bekend, maar waarschijnlijk broedden hier in

de hoger opgaande struwelen en in de loofbossen ook nog een aantal paren. fl

I

f
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79. Zwartkop (Sylvia atricapilla)

De 2wartkop ontbreekt geheel in de struwelen van het buitenduin-

gebied. Hetzelfde geldt voor de lagere loofbossen in de binnenduin-

rand, zoals het Vroonbos en de elzenbossen in de omgeving van Renesse.

Deze soort komt optimaal voor in de hoge opgaande bossen van het

Slotbos en het Zeepe, waar dichtheden van 3 - 6 territoria per 10 ha.

bereikt worden. In lagere dichtheden broedde zij ook in het

hoger opgaand geboomte rond menselijke bebouwing, zelfs als dit

maar een beperkte oppervlakte beslaat en ver van ander bos is

gelegen, zoals bijv. rond het huis "De Vluchtheuvel" in het terrein

van de Familie Moolenburgh. In 1975 broedden in Nieuw-Haamstede

ca. 5 - 10 paar en in het gebied ten noorden van Renesse ca,

3 - 5 paar. Over het gebied langs de Hooge Zoom en de Kloosterweg

zijn geen nauwkeurige gegevens bekend.

Het totaal aantal territoria in het gehele geïnventariseerde gebied

ligt waarschijnlijk in de orde van 100. In welke mate de Zwartkop

in het Domaniale gebied als broedvogel voorkomt is onbekend.

B0. Tuinfluiter (Sylvia borin)

De Tuinfluiter is in het duingebied van Schouwen minder algemeen dan

de Zwartkop. Zij heeft er echter wel een bredere oecologische

amplitude. Zij broedt zowel in het hoog opgaande bos van Slot Haamstede

en het Zeepe (resp. 2 en 1 terr. per 10 ha.) als in het jonge

loofbos van het Vroonbos (1 paar per 10 ha.) en het voormalige

elzenhakhout (1 paar per 10 ha.). Ook in de struwelen van het buiten -

duingebied komt de Tuinfluiter als broedvogel voor. De dichtheden

in het Verklikkergebied, de struwelen van het Zeepe en van de

Ooster- en Wester Doodkist variëren van 1 - 3 territoria per 10 ha.

De soort komt hier vooral voor in de rijker gestructureerde meidoorn-

vlierstruwelen. Ook in de parkachtige gebieden met menselijke bebouwing

broedt de Tuinfluiter regelmatig, zij het in vrij gering aantal.

De beschikbare gegevens extrapolerend komt men voor 1975 voor het

geïnventariseerde gebied op een totale populatie in de orde van

grootte van 60 - 90 paar. Over het voorkomen in het Domaniale

gebied is niets bekend. Waarschijnlijk broeden hier nog een aantal

paren in de hogere struwelen en loofbossen.

Helaas ontbreken ook hier historische gegevens.
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Si. Grasmus {Sylvia communis)

De Grasmus is een tamelijk algemene broedvogel van open

struwelen. Zij bereikt de hoogste dichtheden in de monotone

duindoornstruwelen met hier en daar open plekken. Zo werd in de ,£

Ooster Doodkist een dichtheid geconstateerd van 11 paar per 10 ha. |

In enkele met duindoornstruwelen begroeide valleien in het zuid-

westelijk deel van het Zeepe broedden ca. 9 paar per 10 ha. In de •

hogere, meer gesloten struwelen zoals die voorkomen in het terrein

van de Familie de Jonge, het Verklikkergebied, de Wester Doodkist I'

en de struwelen langs de Zoete en Zoute Haert werden lagere dicht-

heden bereikt, die varieerden van 2 - 5 territoria per 10 ha. •

In de graslandachtige vegetaties en de gesloten bossen en struwelen ™

ontbrak de Grasmus geheel.

Het totale aantal broedparen van het gehele geïnventariseerde gebied I
lag in 1975 waarschijnlijk in de orde van 100 a 200 paar. Daarnaast

hebben waarschijnlijk nog een aantal paren gebroed in de open •

struweelvegetaties van het Domaniale gebied.

Helaas zijn slechts weinig gegevend bekend omtrent het voorkomen in B

het verleden. Uit het feit, dat Boot {1965) voor het Zeepe 30 paar

opgeeft, terwijl in 1975 slechts 1 0 - 2 0 territoria werden waar- M

genomen mag waarschijnlijk worden afgeleid dat deze soort is achter- *

uitgegaan.

1O-tallen paren. In het Zeepe waren slechts enkele (3 - 5) territoria

gelegen.

I
82. Braarosluiper (Sylvia curruca)

Hoewel zij vrijwel overal in de struwelen van het buitenduin- en ook •

het binnenduingebied voorkomt, is deze soort minder algemeen dan de

vorige. De dichtheden varieren in de onderzochte struwelen van 1 tot I

3 territoria per 10 ha. De hoogste dichtheden worden bereikt in

struwelen met een tamelijk gevarieerde structuur en hier en daar open •

grazige plekken. Hoewel zij vaak naast elkaar voorkomen lijkt deze *

soort meer dan de vorige in de rijker gestructureerde meidoorn-

vlierstruwelen te broeden. In de bossen en de open grazige vegetaties

ontbreekt de Braamsluiper.

De belangrijkste broedgebieden voor deze soort zijn struwelen van •

de buitenduinen van Renesse, de Ooster- en Wester Doodkist, het

Verklikkergebied e.o. Hier broedden in totaal naar schatting enkele I'

I

I
I
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Wel broedden nog verschillende paren in de diverse struwelen

in de parkachtige bebouwde gebieden. Kwantitatieve gegevens zijn

echter niet bekend. De totale populatie voor het gehele geïnven-

tariseerde gebied wordt voor 1975 geschat op 50 a 100 paar.

Daarnaast broedden ongetwijfeld nog een aantal paren in het

Domaniale gebied. Daarover zijn echter geen kwantitatieve gegevens

bekend. Ook over het voorkomen in het verleden is niets bekend.

83. Fitis (Phylloscopus trochilus)

De Fitis is met de Winterkoning ongetwijfeld een der talrijkste rar.g-

voge's van het duingebied van Schouwen. Zodra er sprake is van een

bosje van meer dan ca. I's meter hoogte kan zij als broedvogel worden

aangetroffen. De hoogste dichtheden, variërend van 20 tot ruim

50 territoria per 10 ha., worden bereikt in hoger opgaande, min of

meer gesloten duindoorn- of meidoornstruwelen. Opvallend is,

dat in het hoogopgaande loofbos van Slot Haamstede slechts weinig

Fitissen broedden (ca. 2 paar per 10 ha.). In de andere geïnventa-

riseerde bossen ligt deze waarde duidelijk hoger {Vroonbos: 13 paar

per 10 ha.; Zeepebos: 32 paar per 10 ha.; Elzenhakhout Renesse:

20 paar per 10 ha.). Wellicht hangt dit samen met het feit dat deze

bossen een geringere oppervlakte hebben en per oppervlakte-eenheid meer

grenzen aan open landschappen. Een dergelijk "randeffect" speelt

wellicht ook een rol bij het tot stand komen van zeer hoge dicht-

heden (ca. 54 paar /10 ha.) in de gesloten duindoornstruwelen van

het zuidwestelijk deel van het Zeepe. In meer open vegetaties van

hetzelfde type in dit gebied werd echter een veel lagere dichtheid

vastgesteld {ca. 10 paar/10 ha.).

De dichtheden in de parkachtige bebouwde gebieden {gebieden langs de

Kloosterweg, de Hooge Zoom en ten noorden van Renesse) liggen waar-

schijnlijk in de zelfde orde als in de bossen. Zo broedden in

Nieuw-Haamstede {ca. 50 ha "park7') naar schatting 40 a 60 paar.

Een nauwkeurige schatting van het totale aantal broedparen in het

geïnventariseerde gebied is moeilijk te geven. De beschikbare gegevens

extrapolerend komt men voor het gehele gebied voor 1975 op een

populatie die ligt in de orde van grootte van 1000 a 2000 paar.

Daarnaast broedden waarschijnlijk nog enkele 100-en paren in het

Domaniale gebied. Betrouwbare gegevens hierover ontbreken echter.

Ook over het voorkomen in het verleden is niets bekend.
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vrijwel niets bekend.

I
I
184• Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

De Tjiftjaf is een weinig algemene broedvogel van hoog opgaande M

bossen. Zij ontbreekt geheel in de struwelen van het buitenduin M-

en in de lagere loofbossen, zoals het Vroonbos en het voor-

malige elzenhakhout langs de Hoogeboomlaan. In de hoog opgaande •

bossen van Slot Haamstede broedden ca. 10 - 12 paar (d.w.z. ca.

3 paar per 10 ha.). I

In de omgeving van Renesse broedden ca. 5 - 10 paar, in Nieuw-

Haamstede ca. 10 paar, terwijl ook nog enkele paren broedden in het jfe

Kooibos en bij het huis "De Vluchtheuvel" op de eigendommen van *

de Familie Moolenburgh. Ook langs de Hooge Zoom en de Kloosterweg

broedden een aantal paren.

De totale populatie in het geïnventariseerde gebied wordt voor 1975

geschat op ca. 40 - 60 territoria. Daarnaast broedden waarschijnlijk JÊ

nog een aantal paren in het Domaniale gebied. Hierover zijn geen

gegevens bekend. Ook omtrent het voorkomen in het verleden is •

I

I85. Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)

In 1975 heeft waarschijnlijk een paar van deze soort in het Slotbos fe

gebroed, op twee vrij ver uiteenliggende dagen (8-5 en 28-5) is m

een zingend exemplaar van deze soort op dezelfde plaats waargenomen.

Volgens het broedvogeloverzicht in Sterna zou de Fluiter in 1973 in I

het landgoed Gadra gebroed hebben. In 1975 is deze soort hier niet

waargenomen, maar een broedgeval is niet uitgesloten. Ook is het •

mogelijk, dat nog een of enkele paren broedden in de Domaniale bossen.

I
I

86. Goudhaantje (Regulus regulus)

Deze soort is waarschijnlijk een vrij algemene broedvogel in de

Domaniale bossen, waar zij gedurende het broedseizoen voortdurend

is waargenomen. Hierover zijn echter geen kwantitatieve gegevens

beschikbaar. In 1975 broedde zij ook in een aantal van 3 - 5 paar <l

in enkele coniferen-aanplanten in Nieuw-Haamstede. Elders werd

deze soort niet waargenomen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat M

zij ook hier en daar in het parkachtige bebouwde gebied van Renesse,

Haamstede en Burgh gebroed heeft. De buiten de Domaniale bossen M

broedende populatie zal echter niet groter dan 10 a 20 paren geweest •

zijn. Historische gegevens omtrent het voorkomen van deze soort zijn a

helaas niet bekend. P

I
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87. Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)

De Grauwe Vliegenvanger is een weinig algemene broedvogel

van hoog opgaand enigszins open geboomte die geheel ontbreekt

in struwelen en jonge loofbossen.

In 1975 broedden ca. 3 - 5 paar in het Slotbos, 1 paar in het

Zeepebos en mogelijk nog 1 paar in het Kooibos bij het Watergat.

Meerdere territoria waren gelegen in de parkachtige gebieden

met verspreide bebouwing- Zo broedden verschillende paren in de

omgeving van Renesse, in Nieuw-Haamstede en langs de Hooge Zoora.

Hoewel betrouwbare telgegevens daarover ontbreken lijkt het onwaar-

schijnlijk dat de totale populatie in het gehele geïnventariseerde

gebied meer dan enkele 10-tallen paren heeft bedragen. Over het voor-

komen in de Domaniale bossen zijn geen gegevens bekend.

Boot (1965) vermeldt voor de rand van het Zeepe 8 broedparen. Hoewel

exact vergelijkingsmateriaal ontbreekt, lijkt de Grauwe Vliegen-

vanger hier sinds het midden der zestiger jaren achteruitgegaan.

Verder zijn geen historische gegevens over deze soort bekend.

88. Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

Op 28-6' werd langs de Luiewen bii Renesse een Q of een grijsge-

kleurd cT waargenomen. Het betrof hier een eenmalige waarneming, zodat

een broedgeval niet waarschijnlijk lijkt. Het is echter niet uitge-

sloten dat deze soort hier of elders in het duingebied broedde.

In 1976 heeft de Bonte Vliegenvanger gebroed op het terrein van de

Familie de Jonge.

89. Koolmees (Parus major)

De Koolmees is in het duingebied van Schouwen een tamelijk algemene

broedvogel, die in de meeste struwelen en bossen voorkomt. In de

duindoornstruwelen zijn de dichtheden relatief laag (ca. 1 - 4 territoria

per 10 ha.) en lijkt de soort aangewezen op de aanwezigheid van

vlierstruiken als verschaffers van nestgelegenheid. zij ontbreekt

althans in de monotone duindoornstruwelen zonder deae struiken.

Dergelijke struwelen komen voor in het zuidwestelijk deel van het

Zeepe, langs de Zoute, en Zoete Haert en in sommige gedeelten van het

Verklikkergebied. In de rijker gestructureerde meidoorn-vlierstruwelen

van het Verklikkergebied en het Zeepe ligt de dichtheid in de orde

van 3 a 4 territoria per 10 ha. In het gehele Zeepe broedden naar

schatting ca. 20 paar Koolme2en.



I
I
IHogere dichtheden, variërend van 6 tot 10 territoria per 10 ha.,

worden bereikt in de verschillende typen loofbossen. Waarschijnlijk •

komt de Koolmees het meest voor in de bos- en parkachtige gebieden

met verspreide bebouwing, waar veel natuurlijke en kunstmatige j |

nestgelegenheid voor deze soort voorhanden is. Zo constateerde •

Mörzer Bruyns (1961) in een villawijk in Zeist een dichtheid van —

11 paar Koolmezen per 10 ha. In 1975 broedden in het gebied ten J

noorden van Renesse 30 & 40 en in Nieuw-Haamstede 30 a 50 paar.

Over het gebied langs de Hooge Zoom en de Kloosterweg zijn geen I

nauwkeurige gegevens bekend.

De populatie van het gehele geïnventariseerde gebied bedroeg in •

1975 naar schatting 200 - 400 broedparen. Daarnaast broedden

ongetwijfeld nog een groot aantal Koolmezen in het Domaniale gebied. W

Daarover zijn echter geen kwantitatieve gegevens bekend. •

Ook over het voorkomen in het verleden is weinig bekend. —

'I
90. Pimpeltnees (Parus caerulea)

De Pimpelmees is een in het binnenduingebied tamelijk algemene •

broedvogel/ die echter in vrijwel alle buitenduinstruwelen ontbreekt

of er slechts in zeer lage dichtheden (^ 1 paar per 10 ha.) voorkomt. •'

Zo broedde de soort in 1975 in het Zeepe slechts in het opgaande bos

en in de berkenbosjes aan de voet van het hoge kamduin. Ook is het M

twijfelachtig of zij als broedvogel voorkomt in het geïnventariseerde ™

deel van het Verklikkergebied en ontbreekt zij geheel in de struwelen ^

van de Zoute en Zoete Haert en de zeereepstruwelen tussen Renesse |

en het watergat.

In de geïnventariseerde loofbossen varieerden de dichtheden van

3 - 5 territoria per 10 ha. Ook in de parkachtige bebouwde gebieden

komt de Pimpelmees veelvuldig als broedvogel voor. Mörzer Bruyns

(1961) geeft voor dergelijke gebieden in Zeist, Utrecht en op de

Veluwe dichtheden van 4 a 5 territoria per 10 ha. De dichtheden

op Schouwen zijn waarschijnlijk hiermee vergelijkbaar.

Nauwkeurige gegevens ontbreken echter. In het gebied ten noorden van

Renesse broedden ca. 15 a 20 paar. Het totale aantal broedparen lag in

1975 in het geïnventariseerde gebied waarschijnlijk in de orde van

100 a 150 paar. Over het aantal broedparen van het Domaniale gebied,

waar de Pimpelmees in de opgaande bossen ongetwijfeld broedvogel is,

is niets bekend. Ook historische gegevens zijn niet bekend.
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91. Zwarte Mees (Parus ater)

Jn 1975 is minstens 1 territorium in de Domaniale bossen vast-

gesteld. Het lijkt waarschijnlijk dat deze soort als broedvogel

talrijker is. Kwantitatieve gegevens zijn niet beschikbaar.

Zii komt buiten de Domaniale bossen niet als broedvoqel voor. Het is

onbekend wanneer deze soort zich in het duingebied gevestigd heeft.

In de overzichten van de Vogelwacht wordt de Zwarte Mees ook in

1971 reeds opgegeven als broedvogel (1 paar). In 1974 broedde de soort

op het terrein van de Familie De Jonge.

92. Staartroees (Aegithalos caudatus)

Over het voorkomen van deze soort zijn weinig betrouwbare

gegevens bekend. In cle struwelen van het buitenduingebied is

zij nooit waargenomen, maar het is niet uitgesloten dat zij

bijv, in de uitgestrekte struwelen van het Verklikkergebied hier

en daar als broedvogel voorkomt. In het Vroonbos, het Zeepebos en

waarschijnlijk ook in het Slotbos broeden enkele paren.

Een belangrijk broedgebied voor de Staartmees is verder het park-

achtige gebied met verspreide bebouwing in de binnenduinrand

(gebied noordelijk van Renesse, gebied langs de Hooge Zoom en de

Kloosterweg en Nieuw-Haamstede), waar op een aantal plaatsen indivi-

duen zijn waargenomen. Nauwkeurige schattingen van het aantal terri-

toria zijn moeilijk te geven.

Voor het gehele geïnventariseerde gebied ligt dit wellicht in

de orde van grootte van enkele 10-tallen. Daarnaast broedt de

soort waarschijnlijk nog in de Domaniale bossen.

Opvallend is dat Vijverberg (1933)in "Blijvers en trekkers" opmerkt

dat de Staartmees op Schouwen ontbreekt.

93. Boomkruiper (Certhia brachydactila)

De Boomkruiper ontbreekt in de struwelen en lage bossen en komt

uitsluitend in het hoog opgaande geboomte van het binnenduin als

broedvogel voor. Zo broeden 3 - 7 paar in het Slotbos van Kasteel

Haamstede en 3 - 5 paar in het gebied ten noorden van Renesse.

Verder broeden enkele paren langs de Kloosterweg, de Hooge Zoom en

in Nieuw-Haamstede.

De Boomkruiper is echter beslist niet algemeen en de populatie van

het geïnventariseerde gebied bedraagt zeker niet meer dan enkele
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10-tallen broedparen. Het is onbekend of de Boomkruiper in het

Domaniale gebied als broedvogel voorkomt.

Historische gegevens over het voorkomen van deze soort ontbreken.

94. Geelgors (Emberiza citrinella)

Deze soort heeft in 1975 niet in het duingebied van Schouwen gebroed.

In 1976 broedde volgens het broedvogeloverzicht van de Vogelwacht

1 paar langs de Lage Zoom (dus eigenlijk net buiten het hier

besproken gebied). Uit mondelinge informatie blijkt, dat de Geelgors

in het verleden een algemene broedvogel in het duingebied was.

Helaas beschikken we vrijwel niet over nauwkeurige kwantitatieve

gegevens over het voorkomen en de achteruitgang van deze soort.

Behalve het kwalitatieve gegeven, dat de Geelgors in 1959 in het

gebied ten noorden van Burgh broedde, is er een vermelding in een

artikeltje in het contactblad van district VI van de NJN uit 1955

("De Kijfhoek")» dat er langs de Vroonweg "ontzettend veel Geelgorzen

(zijn), die om de tien meter op een telefoondraad zitten te zingen".

Verder is nog een waarneming bekend van P.L. Meininger (mond. med.)

die de soort in 1973 enkele malen zingend waarnam aan het begin van de

Adr. van der Weydeweg.

95. Rietgors (Emberiza schoenichus)

De Rietgors is in de duinen van Schouwen een weinig algemene broed-

vogel, die vooral voorkomt in natte gebieden met riet- of kruipwilg-

vegetaties, In de hoogopgaande struwelen ontbreekt zij.

De belangrijkste broedgebieden zijn de terreinen van de Familie Iloolen-

burgh en het Watergat (in 1975 10 - 14 paar), de Zoute en Zoete Haert

( 3 - 4 paar), de primaire duinvallei van het Verklikkergebied ( 3 - 5 paar)

en de terreinen van de Familie de Jonge ( 2 - 3 paar). Verder broedden

nog enkele paren in de Wester Doodkist (2 paar) in de omgeving van de

Ijsbaan van het Zeepe ( 1 - 2 paar) en mogelijk nog 1 paar in het

Vroongrondencomplex van Staatsbosbeheer. De totale populatie

van het gehele geinvenatriseerde gebied zal in 1975 ca. 25 paar

hebben bedragen. Omdat in het DOmaniale gebied gezien de geringe

oppervlakte vochtige milieu's waarschijnlijk slechts een enkele Riet-

gorst zal hebben gebroed, zal de populatie van het gehele duingebied

niet veel groter zijn geweest.

I
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96. Groenling (Carduelis chloris)

De Groenling komt zowel in het binnen- als het buitenduingebied

voor. In het buitenduingebied worden de hoogste dichtheden bereikt

in de rijker gestructureerde meidoornstruwelen en in duindoorn-

struwelen met veel vlieren. De dichtheden kunnen hier oplopen tot

meer dan 3 paren per 10 ha. In de eenvormige duindoornstruwelen

ontbreekt de Groenling.

In de binnenduingebieden komt zij vooral voor in boomgaarden, langs

wegen en in parkachtige gebieden met verspreide bebouwing.

Kwantitatieve gegevens over de hier bereikte dichtheden zijn niet

bekend, maar waarschijnlijk kunnen ook deze wel oplopen tot

meerdere paren per 10 ha. Soms komt de Groenling voor in aaneen-

gesloten al dan niet opgaande bossen, maar de broeddichtheid

bereikt hier nooit de waarde van 1 paar per 10 ha.

De belangrijkste broedgebieden in het buitenduin zijn de struwelen

tussn Renesse en het Watergat, waar naar schatting 1 0 - 2 0 paar

broedden en het Verklikkergebied en omgeving(20 a 30 paar).

Verder broedden nog enkele paren in het Zeepe.

In het binnenduingebied broedden ca. 5 - 10 paren in het gebied

ten noorden van Renesse en eenzelfde aantal in Nieuw-Haamstede.

Ook in het Slotbos waren enkele territoria gelegen. Over het aantal

broedparen langs de Hooge Zoom en de Kloosterweg zijn geen gegevens

bekend.

De totale populatie van het geïnventariseerde gebied lag in 1975

waarschijnlijk in de orde van 70 è 100 paar. Daarnaast broedden

waarschijnlijk nog een aantal paren in de Domaniale bossen.

97. Putter (Carduelis carduelis)

De Putter is in het duingebied een algemene broedvogel, die zich

echter geheel beperkt tot de binnenduin gebieden met opgaand geboomte

Op plaatsen waar dergelijke gebieden aan de kust voorkomen, ontbreekt

de Putter niet. Zo broeden enkele paren langs de Hoogeboomlaan

en in het gebied ten noorden van Renesse. Of de soort in Nieuw-

Haamstede als broedvogel voorkomt is onduidelijk. In aaneengesloten

boxcomplexen komt de Putter niet of alleen aan de rand voor.

De hoogste dichtheden bereikt zij ongetwijfeld in de boomgaard-

gebieden, zoals die voorkomen langs de Hooge Zoom en de Kloosterveg.

Helaas ontbreken hierover kwantitatieve gegevens. Het lijkt waarschijnlijk

dat de totale populatie van het geïnventariseerde gebied meerdere
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tientallen, wellicht meer dan 100 paren heeft bedragen. Het is

onbekend of de soort als broedvogel in de Domaniale bossen voor-

komt. Het lijkt waarschijnlijk dat het hier om slechts enkele

paren (in de buurt van Westerschouwen?) zal gaan.

98. Kneu (Carduelis caronabina)

De Kneu is een van de talrijkste, maar ook moeilijkst te inventa-

riseren broedvogelsoorten van de struweellandschaopen van het buiten-

en binnenduingebied. Deze soort heeft de gewoonte in concentraties

te broeden. Op deze plaatsen kunnen de vogels zich vaak over meer dar.

100 meter verplaatsen, zonder daarbij duidelijke territoria aan te houden.

Met name als er met dichtheden gewerkt wordt, kan dit gedragspatroon

een sterk vertekend beeld opleveren.

In het buitenduingebied broedt de Kneu vooral in min of meer gesloten

eenvormige duindoornstruwelen roet verspreid voorkomende Vlierstruiken.

In dit soort struwelen kunnen de dichtheden variëren van ca. 5 tot

meerdere 10-tallen paren per 10 ha.

In de rijker gestructureerde meidoorn-vlierstruwelen werden dichtheden

vastgesteld van 2 - 8 territoria per 10 ha., maar mogelijk konen

ook hier hogere waarden voor.

In het binnenduingebied ontbreekt de Kneu in gebieden roet gesloten

opgaand geboomte (Slotbos, Zeepebos, Elzenbos Hoogenboomlaan,

Vroonbos e.d.). Zij komt hier wel voor in meer open gebieden als

boomgaarden, stadstuinen en -parken, lagere beplanting langs

sportvelden en campings e.d. Kwantitatieve gegevens over de dicht-

heden die hier bereikt worden zijn helaas niet bekend.

In de duinstruwelen tussen Renesse en het watergat broedden in 1975

naar schatting 60 a 90 paar, terwijl het aantal voor het Verklikker-

gebied waarschijnlijk ligt in de orde van ruim 100 tot ruim 200.

In het gehele Zeepe broedden ca. 50 - 70 paar.

Over het binnenduingebied zijn we slechter geinformeerd. Het park-

gebied ten noorden van Renesse telde waarschijnlijk enkele 10-tallen

paren, terwijl ook verschillende paren broedden in Nieuw-Haamstede.

Over het gebied langs de Hooge Zoom en aan weerszijden van de Klooster-

weg ontbreekt alle informatie. De totale populatie van het geïnventa-

riseerde gebied zal in 1975 waarschijnlijk gelegen hebben in de orde

van ca. 500 paar. Daarnaast hebben waarschijnlijk meerdere 10-tallen

paren gebroed in het Domaniale gebied. Het is niet bekend of de soort

1

I
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hier in de gesloten naaldhossen voorkomt.

Historische gegevens omtrent het voorkomen van deze soort ontbreken.

99. Barmsijs (carduelis flainroea?

De Barmsijs is waarschijnlijk op diverse plaatsen in het binnen-

duingebied van Schouwen broedvogel. In 1975 werden op de volgende

plaatsen territoria vastgesteld: gebied ten noorden van Renesse

{min. 1 terr.), bosjes langs de Vroonweg (1-3 terr.}, bosjes in het

Zeepe ( 2 - 3 terr.), Nieuw-Haamstede (meerdere territoria). Daarnaast

waren meerdere territoria gelegen in de Domaniale bossen en kwam de

soort ook nog hier en daar elders in het binnenduingebied voor.

De totale populatie van deze soort zal in 1975 waarschijnlijk enkele

10-tallen paren hebben omvat. Het is onbekend of dit alle broedvogels

waren. In 1975 zijn geen nestvondsten gedaan. Dat de Barmsijs inderdaad

op Schouwen broedt is bewezen door Karper (1974) die in het voorjaar

van 1970 ouden met jongen heeft waargenomen en in 1973 een nest

heeft gevonden (Domaniale duinen). Het is niet bekend of zij reeds

vóór 1970 op Schouwen voorkwam.

Deze soort heeft een voorkeur voor 5 - 1 0 meter hoge bosjes met

jonge niet al te grote loofbomen. In hoogopgaande loofbossen en

hoogstamboomgaarden ontbreekt zij evenals in de duin- en meidoorn-

struwelen van het buitenduin.

100. Europese Kanarie (Serinus serinus)

Van deze soort is een broedgeval bekend uit 1967 nabij Westerschouwen.

Over andere jaren is niets bekend.

101. Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)

Van deze soort is nooit een broedgeval vastgesteld. Er is echter een

waarneming bekend van een paartje nabij het Domaniale gebied op

10-6-1972. Op Walcheren broedt de Goudvink in een gebied met verge-

lijkbare landschappelijke structuur, zodat broeden zeer wel mogelijk

is.

Deze soort werd in 1975 niet in het duingebied waargenomen.
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102. Vink (Fringilla coelebs)

De Vink is in het duingebied van Schouwen een weinig algemene broed-

vogel, die alleen in het hoger opgaande geboomte voorkomt.

Zij ontbreekt niet alleen in de buitenduinstruwelen, maar ook in de

lagere bosjes zoals die in het SBB-gebied langs de Vroonweg, in

het Zeepe en in het voormalige elzenhakhout langs de Hoogenboomlaan

en het gebied ten noorden van Renesse. Het meeste komt zij nog

voor in de hoog opgaande beplanting rond huizen, van het Slotbos

en langs wegen als de Hooge Zoom. Ook in oude hoogstambomgaarden is

zij een algemene broedvogel. Het is onbekend of zij in het Domaniale

bosgebied voorkomt.

De totale populatie van het geïnventariseerde gebied zal in 1975 uit

enkele 10-tallen paren hebben bestaan.

103. Huismus (Passer domesticus)

Direct rond plaatsen met permanente bewoning is de Huismus een algemene

broedvogel. Elders in het duingebied ontbreekt zij geheel. Kwantita-

tieve gegevens en gegevens omtrent het voorkomen in het verleden

ontbreken.

104. Ringmus (Passer montanus)

Ook omtrent het voorkomen van deze soort is weinig bekend.

Waarschijnlijk is de Ringraus een algemene broedvogel van de hoger

opgaande loofbossen en rond bewoningskernen. Kwantitatieve gegevens

hierover ontbreken echter. Ook over het voorkomen in de Domaniale

bossen is niets bekend.

In 1975 werden vanaf eind mei/begin juni regelmatig Ringmussen

waargenomen in de duindoornstruwelen van het buitenduin, Het is

onduidelijk of het hier ging om ter plaatse broedende of alleen

maar fouragerende vogels.

Ook hier ontbreken historische gegevens.

105. Spreeuw (Sturpus vulgaris)

De Spreeuw is in het duingebied een algemene broedvogel, die ec'r.ter

alleen voorkomt in het opgaand geboomte in de binnenduinrand en

op en rond huizen en gebouwen. Met name in hoog opgaande loofbossen

kunnen grote aantallen Spreeuwen broeden. Zo werden in het Slotbos

ca. 30 a 40 paren vastgesteld. Het is niet bekend in welke mate de

soort in het Domaniale gebied voorkomt.

I
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Omdat van de door deze soort dichtbezette gebieden slechts een

geringe oppervlakte nauwkeurig is geïnventariseerd is een schatting

van de totale broedpopulatie in 1975 niet te maken.

106. Wielewaal (Qriolus oriolus)

In 1975 werden 2 a 3 paar vastgesteld in het Slotbos van Kasteel

Haamstede en 1 paar in het Zeepebos. Daarnaast werden enkele malen

exemplaren gehoord op de landgoederen Gadra en Biesterveld.

Hier betrof het waarschijnlijk doortrekkers. In 1971 en 1972

broedde de Wielewaal nog op het landgoed Gadra en in 1969 nog op

Biesterveld. Boot (1965) geeft voor de eerste helft der 60-iger

jaren voor het Zeepe nog 5 paren op. In 1972 en 1973 broedde

in het Zeepebos 1 paar.

Uit het feit dat in 1975 de totale populatie van het geïnventariseerde

gebied nog 3 a 4 paar bedroeg mag worden afgeleid, dat de soort

duidelijk is achteruitgegaan. Of de Wielewaal nog in het Domaniale

gebied als broedvogel voorkomt in onbekend.

107. Zwarte Kraai (Corvus corone)

De Zwarte Kraai is een op verschillende plaatsen in het duingebied

voorkomende broedvogel. Zij broedt vooral in de afgelegen struwelen

en het opgaande geboomte van het binnenduingebied en hier en daar

in de rijker gestructureerde struwelen van het buitenduin.

Hier bereikt zij echter nergens hogere dichtheden dan ca. 1 paar per

10 ha. In het binnenduingebied lag deze waarde soms wel in de orde

van 3 a 4 paar per 10 ha. Dit doet zich met name voor op plaatsen

waar relatief kleine opgaande bossen liggen in rustige meer open gebied

(Slot Haamstede, Bos Zeepe, Biesterveld).

Omdat met name het binnenduingebied weinig intensief is onderzocht

is een nauwkeurige benadering van de broedvogelpopulatie van 1975

moeilijk te geven. Waarschijnlijk lag deze in het geïnventariseerde

gebied in de orde van 20 a 30 broedparen. Daarnaast heeft de

Zwarte Kraai waarschijnlijk ook nog in het Domaniale gebied gebroed.

Hierover zijn echter geheel geen kwantitatieve gegevens bekend.

Hetzelfde geldt voor gegevens over een eventuele voor- of achter-

gang in de laatste tientallen jaren.
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108. Kauw (Corvus monedula)

De Kauw komt als broedvogel alleen voor in het binnenduingebied.

Hier broedt zij vooral op huizen en in boomholten van grote opgaande

bomen. Dit laatste vindt vooral plaats in de bossen als die van

Slot Haamstede, bij Nieuw-Haamstede en op enkele plaatsen in |

Renesse en Haamstede.

De totale populatie van deze soort zal in 1975 ca. 20 a 40 broedpaar •

hebben omvat. Het is niet bekend of de soort in het Domaniale gebied

heeft gebroed. •

109. Ekster (Pica pica)

De Ekster komt zowel in het binnen- als in het buitenduingebied I
voor. Zij lijkt echter meer dan de Kraai haar optimum te hebben in de

rijker gestructureerde vlier- en meidoornstruwelen van het buiten- £

duingebied. Hier werden dichtheden vastgesteld, die lagen in de

orde van 3 a 4 paren per 10 ha. In de geïnventariseerde bosproefvlakken I

ontbrak de Ekster (Slotbos) of bereikte dichtheden van ten hoogste

1 paar per 10 ha. (Vroonbos, Zeepebos, Elzenhakhout Hoogeboomlaan). H

Overigens broedt de Ekster door het gehele binnenduingebied.

In de eenvormige duindoornstruwelen van het buitenduin ontbreekt zij. fl|

De Ekster is in meidoorn-vlierstruwelen een moeilijk te inventariseren m

vogel. Hierom en omdat het binnenduingebied minder intensief is m

onderzocht is een totaalschatting van de populatie niet eenvoudig. J|

Waarschijnlijk lag deze voor het geïnventariseerde gebied in de orde

van 40 a. 60 paar. Daarnaast heeft de soort waarschijnlijk nog in het

Domaniale gebied gebroed. Hierover zijn geen gegevens bekend. Ook ont-

breken kwantitatieve gegevens uit het verleden.

110. Notenkraker (Nucitraga caryocatactes)

In 1969 heeft waarschijnlijk 1 paar in de omgeving van Renesse

gebroed. In dat jaar werd daar althans een juveniel exemplaar

waargenomen.

111. Vlaamse Gaai (Garrulus glandarius)

Ook de Vlaamse Gaai komt in de bossen en rijker gestructureerde

struwelen van zowel binnen- als buitenduingebied voor. Er werden

geen opvallende verschillen in dichtheden tussen de verschillende

bos- en struweeltypen geconstateerd. Wel ontbrak de soort in de

eenvormige duindoornstruwelen.

I
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Elders kon de dichtheid oplopen tot 1 a 2 paren per 10 ha.

Ook de Vlaamse Gaai is in de broedtijd een zeer geheimzinnige

vogel, die moeilijk te inventariseren is. De populatie van het

geïnventariseerde gebied kan dan ook slechts globaal aangeduid

worden. Waarschijnlijk lag deze in de orde van 30 a 50 paren.

Over het aantal broedparen van het Domaniale gebied zijn geen

gegevens bekend. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent het voor-

komen in het verleden.
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VI. Enkele algemene opmerkingen over de broedvoqelavifauna

1. De samenstelling anno 1975

In Bijlage II is schematisch weergegeven welke soorten behoren tot

de broedvogelavifauna van het duingebied van Schouwen en wat hun

status is. Het blijkt, dat van 84 soorten mag worden aangenomen

dat zij jaarlijks in het duingebied broeden. Van 4 soorten (t.w.

Waterral, Houtsnip, Kokmeeuw en Boomleeuwerik) is het onzeker

of zij jaarlijks dan wel onregelmatig broeden. De 3 eerste soorten

zijn bij de laatste categorie ingedeeld, de Boomleeuwerik echter is

tot de categorie jaarlijkse broedvogels gerekend.Van de Kleine

Bonte Specht is het nog niet geheel zeker of deze op Schouwen broedt

of gebroed heeft.

Verder zijn er nog 7 onregelmatige broedvogels. Hiervan hebben er

de laatste 5 jaar 4 in het duingebied gebroed (t.w. Fuut, Velduil,

Oeverzwaluw en Bonte vliegenvanger).

Van de 84 jaarlijks terugkerende broedvogels zijn er volgens landelijke

normen (C.N.A. 1970) 5 als schaars (d.w.z. 50 - 250 broedparen in

Nederland) te betitelen (t.w. Kleine Mantelmeeuw, Boomleeuwerik, Grauwe

Plevieri Putter en Barmsijs). Verder komen in de duinen van Schouwen

nog 11 a 12 vrij schaarse soorten (d.w.z. 250 - 2500 broedparen in

Nederland) voor. Dit zijn,: Dodaars, Wintertaling, Kuifeend, Stormraeeuw,

Steenuil, Ransuil, Tapuit, Roodborsttapuit, Paapje, Sprinkhaanriet-

zanger. Fluiter en wellicht ook nog de Kleine Bonte Specht.

Hierbij moet worden aangetekend dat voor een aantal soorten de

door de CNA (1970) gehanteerde aantallen niet meer kloppen. So zijn

Kleine Mantelmeeuw, Putter, Kuifeend en wellicht ook Steenuil-

en Barmsijs algemener dan de hierboven genoemde aantallen suggereren.

Anderzijds mogen soorten als Zomertaling, Wulp en misschien ook Nicr.tegaal,

Gekraagde Roodstraat en enkele andere sterk achteruitgegane zangvogel-

soorten wel aan het lijstje van vrij schaarse worden toegevoegd.

Een ander belangrijk aspect wordt gevormd door het feit, dat van een

soort als de Tapuit de Kop van Schouwen wellicht een van de grootste

populaties van Nederland herbergt (zie Van Haperen, 1977).

I
I
I
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Samenvattend kan men concluderen dat de broedvogelbevolking van

het duingebied van Schouwen voor een belangrijk deel (ca. 15%)

uit landelijk bezien schaarse of vrij schaarse elementen bestaat.

Des te opmerkelijker is het echter, dat elders algemene vogel-

soorten op Schouwen ontbreken of veel minder voorkomen.

Dit doet zich het duidelijkst voor bij een aantal soorten van oud

hoogopgaand geboomte als Boomklever en Bosuil, die op Schouwen

geheel ontbreken en Boomkruiper en Tjiftjaf, die hier veel minder

algemeen zijn dan elders in Nederland. In met de bossen van

Slot Haamstede vergelijkbare bossen langs de binnenduinrand var.

Zuid Holland en van de landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd

te Utrecht komen deze soorten veelvuldig voor.

Het ontbreken van Glanskop- en Matkopmees in de duinen van Schouwen

sluit hierop aan. Opmerkelijk is, dat de laatste soort in de winter-

periode wel op Schouwen wordt waargenomen (J.P.C. Boot, mond. med.).

Wellicht hangt een en ander samen met de geïsoleerde ligging van de

binnenduinbossen van Schouwen ten opzichte van andere broedgebieden

voor deze soorten. Dit zou het ontbreken van gerenommeerde star.c-

vogels als Boomklever en ook Bosuil kunnen verklaren. De winter-

waarnemingen van de Matkop zouden betrekking kunnen hebben op noorde-

lijke trekvogels, die in het voorjaar terugtrekken. De Nederlandse

broedvogels zouden zich dan meer als standvogels of locale zwervers

kunnen gedragen zonder ooit Schouwen te bereiken.

Deze hypothese verklaart echter niet waarom Tjiftjaf zo weinig voorkomt.

Van deze in Midden Europa en zuidelijker overwinterende soort mag

men aannemen, dat jaarlijks een deel van de elders in Noordwest -

Europa broedende populatie Schouwen passeert tijdens de voor- en

najaarstrek.

2. Soorten die zijn verdwenen of achteruitgegaan sinds 1950

In Tabel II is globaal aangegeven van,welke soorten mag worden aange-

nomen, dat zij sinds het begin der vijftiger jaren zijn achteruit

gegaan of verdwenen. Met name over de achteruitgang van thans nog

op Schouwen broedende vogels zijn we slecht geïnformeerd. Het lijstje

van deze tabel moet dan ook als een "minimum" worden beschouwd.

Waarschijnlijk kan het met verschillende soorten worden uitgebreid.
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i welke in het duingebied

zijn achteruitgegaan of verdwenen.

Soort

Blauwe Reiger

Bruine Kiekendief

Grauwe Kiekendief

Kerkuil

Bontbekplevier

Kleine Plevier

Strandplevier

Wulp

Grutto

Tureluur

Kemphaan

Kluut

Visdief

Dwergstern

Gele Kwikstaart

Grauwe Klauwier

Gekraagde Roodstaart

Geelgors

Wielewaal

varj Schouwen

Aantal paren Aantal paren

begin 50-ger jaren

enkele

enkele

enkele

?

enkele

enkele

enkele

15 a 20

meerdere 10-tallen?

idem?

•?

diverse

?

?

10-tallen?

10-tallen?

10-tallen?

meerdere 10-tallen

min. ca. 10

1975

8

12

ca,

6

4

ca

3

-

-

-

-

-

-

a n
a 15

. 15

-

-

-

-

a 8

a 6

. 10

-

a 4

sinds 1950

Verdwenen in

1964

1966

2e helft 60-er

1973

?

2e helft 50-er

-

-

-

?

2e helft 60-er

?

1
1
I
1
1

jaren

jaren?'

1
1

jaren

1
eind 50-er jaren

_

2e helft 60-er

_

1
jaren?"

In totaal is van ca. 20 soorten bekend, dat 2ij sinds het begin dei-

vijftiger jaren zijn verdwenen of achteruitgegaan. Zij zullen

hierna in het kort worden besproken.

De Blauwe Reiger is een vogel, die in de broedtijd doorgaans niet

bijzonder gevoelig is voor verstoring. Er zijn in Nederland diverse

broedkolonies bekend, in hoog opgaande bomen in vrij druk bezochte

bossen en parken. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat het verdwijnen

van de Blauwe Reiger als broedvogel moet worden toegeschreven aan de

recreatiedruk•

Het is waarschijnlijker dat dit samenhangt met veranderingen die

hebben plaatsgehad in het achterliggende poldergebied, waar de

vogels waarschijnlijk hun voedsel vandaan haalden. Wellicht hebben bijv.

de herverkavelingswerkzaaraheden de voedselsituatie in de broedtijd in

ongunstige zin gewijzigd.

I
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Ook het toegenomen gebruik van pesticiden speelt hier mogelijk

een rol.

De Bruine en Grauwe Kiekendief zijn 2 grote roofvogelsoorten

die vooral broeden in open landschappen met plaatselijk ruigere en

bij voorkeur ook vochtige landschapselementen van enige oppervlakte

als rietlanden, niet al te hoge struwelen e.d. Zij zijn in de

broedtijd zeer gevoelig voor verstoring en stellen hoge eisen aan

de rust in hun broedgebied. In de vijftiger en zestiger jaren zijn

deze soorten in Nederland sterk achteruitgegaan, maar deze achter-

uitgang lijkt de laatste jaren enigszins tot stilstand te zijn

gekomen. Behalve door verontrusting en ontwatering zal deze

algemene achteruitgang ook veroorzaakt zijn door het veelvuldig

gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Het verdwijnen uit het duingebied van Schouwen lijkt vooral een

gevolg van de verontrusting door recreatie en de daling van het

grondwaterpeil. Hoewel zowel het Verklikkergebied als het Zeepe

buiten de paden niet toegankelijk zijn, worden deze gebieden waar-

schijnlijk toch te intensief bezocht (ook buiten de paden) om

voor deze soorten als broedgebied te kunnen functioneren. In het niet

opengestelde Domaniale gebied heeft wellicht de te sterke ontwatering

de hoofdrol gespeeld.

Ook de Kerkuil is een vogelsoort, die landelijk bezien sterk achter-

uitgaat. Het laatste broedpaar op Schouwen is verdwenen, doordat

een der vogels verdronken is in een veedrinkbak (M.F. Zorge, raond.med.)

Een oecologisch onderling verwante groep vogels, die sinds 1950

uit het duingebied als broedvogel verdwenen zijn wordt gevormd

door de 3 Pleviersoorten (Bontbek-, Kleine en Strandplevier) en

door Visdief, Dwergstern en Kluut. Deze soorten broeden bij voorkeur

op kale of schaarsbegroeide zandvlakten en schelpenstranden

dicht bij ondiep (Plevieren en Kluut) of dieper (Visdief en Dwerg-

stern) water. In de vijftiger jaren was een dergelijk biotoop

volop aanwezig aan de buitenzijde van het Verklikkerduin met zijn

primaire duinvallei en het aangroeiende strand met duinvorming.

Verder kwam het wellicht nog verspreid door het gehele duingebied voor,

Door natuurlijke successie (o,a. begroeid raken) zijn delen van deze

gebieden ongeschikt geworden als broedplaats voor deze vogels.

Grote strand- en zeereepgedeelten, met name voor het Verklikkergebied,

zijn echter nog steeds potentiële broedplaatsen voor deze strandvogels.
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Tijdens het broedseizoen worden deze echter te intensief gebruikt

voor de recreatie waardoor deze soorten voor het duingebied als •

broedvogels verloren zijn gegaan.

Een andere groep soorten die verdwenen of achteruitgegaan zijn, ft

wordt gevormd door Watersnip, Wulp, Tureluur, Grutto, Kemphaan en ™

Gele Kwikstaart. Dit zijn weidevogels van vochtige al dan niet ruige M

open duinlandschappen, die we vooral vinden in het Vroongronden- 9

gebied en in het Zeepe. Ook voor deze soorten is de achteruitgang

een in Nederland algemeen verschijnsel, dat voor Schouwen vooral •

moet worden toegeschreven aan de daling van het grondwaterniveau.

Een laatste groep soorten, die sterk zijn achteruitgegaan, wordt •

gevormd door een viertal zangvogels. Drie hiervan (Grauwe Klauwier,

Gekraagde Roodstaart en Wielewaal)zijn trekvogels die in Afrika over- •

winteren. Het zijn allen insecteneters. De vierde soort (Geelgors) ™

is een in West Europa overwinterende vogel. Ook voor deze soorten

is de achteruitgang een in West Europa algemeen verschijnsel. De

oorzaak hiervan is vooralsnog onduidelijk.

3. Soorten, die zich sinds 1950 hebben gevestigd of die sindsdien

duidelijk zijn toegenomen

Van 4 soorten mag worden aangenomen, dat zij zich sinds 1950 als

jaarlijks terugkerende broedvogel in het duingebied van Schouwen

hebben gevestigd. In 2 gevallen (Barmsijs en Turkse Tortel) gaat

het om soorten, die kort daarvoor hun broedgebied tot in Nederland

hadden uitgebreid. De Barrasijs broedde waarschijnlijk in de eerste

helft der veertiger jaren voor het eerst in Nederland. (Terschelling,

zie Tanis, 1963). Vanaf omstreeks 1960 heeft deze soort zich over

het gehele Nederlandse duingebied uitgebreid. De Turkse Tortel is

een soort met een meer continentale verspreiding, die in 1950

voor het eerst in Nederland broedde. Sindsdien heeft zij zich

sterk over geheel Nederland uitgebreid.

De beide andere soorten, die zich sinds 1950 permanent in het duin-

gebied vestigden zijn de Dodaars en de Kuifeend. De Kuifeend is een

soort, die zich de laatste jaren als broedvogel heeft uitgebreid, dit

in tegenstelling tot de Dodaars die landelijk bezien waarschijnlijk

achteruitgaat of ten hoogste stabiel blijft. Het ontbreken van

beide soorten in het verleden hangt ten dele samen met het niet

voorkomen van echte "duinmeren" op Schouwen.
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Met het graven van de Vroonplas en het ijsbaantje bij Burgh

zijn in dit opzicht nieuwe milieu's geschapen. Interessant is,

dat ook een andere soort, die zich na 1950, zij het niet permanent

in het duingebied vestigde (Oeverzwaluw) vooral rond deze plassen

voorkomt.

Helaas zijn van veel soorten onvoldoende gegevens bekend om te zeggen

of zij sinds 1950 v<5ór-of achteruit gegaan zijn. Van 3 soorten

mag echter met zekerheid worden aangenomen, dat zij zijn toegenomen.

Het gaat om de Kleine Mantelmeeuw, de Zilvermeeuw en de Stormmeeuw.

De populaties van deze soorten lijken in de besproken periode met

resp. een factor 2 a 3, 10 en ca. 2 a 3 te zijn toegenomen.

Een en ander is een in Nederland algemeen verschijnsel, dat samen-

hangt met de sinds het begin van deze eeuw toegenomen bescherming

en met de grote hoeveelheden voedsel in de winterperiode in de

vorm van huishoudelijk en visserijafval. Het is evenwel opmerkelijk

dat de Kokmeeuw, waarvan de populatie in landelijk verband ook toeneemt,

in het duingebied van Schouwen waarschijnlijk slechts onregelmatig

en in ieder geval in gering aantal broedt. Dit wordt waarschijnlijk

veroorzaakt door het feit dat de Kokmeeuw, meer dan de 3 eerst-

genoemde soorten voor zijn nestgelegenheid is aangewezen op ruige

vegetaties in een natte omgeving.Dit terwijl het grondwaterniveau

de laatste jaren juist aan een daling onderhevig is.
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VII. Het verband tussen de samenstelling van de broedvogelbevolking

en de structuur van het landschap

1. Algemeen

De samenstelling van de broedvogelbevolking is afhankelijk van een

groot aantal landschapseigenschappen. Hierbij spelen waarschijnlijk

vooral die factoren een rol, die van invloed zijn op de voedselvoor-

ziening van oude en jonge vogels en op de mogelijkheden voor een

soort om in het betreffende gebied zijn voortplantlngsgedrag te kunnen

uitvoeren en om geschikte nestgelegenheid te vinden.

Aan de hand van een vergelijking van de broedvogelbevolking van een

aantal inwendig min of meer homogene proefvlakken zal getracht worden

de relatie tussen broedvogelbevolking en landschapsstructuur nader

te belichten.

Zoals in hoofdstuk III is aangegeven zijn de proefvlakken na afloop

van het veldwerk gekozen aan de hand van luchtfoto's en de opgedane

veldervaring. In de meeste gevallen waren aaneengesloten oppervlakten

homogeen genoeg om als proefvlak te kunnen gelden. In sommige gevallen

moesten echter ook ruimtelijk gescheiden gebieden worden samen-

gevoegd tot één groter proefvlak. Indien er sprake was van een

kleine oppervlakte was het vaak moeilijk om na te gaan of een

territorium geheel in het proefvlak was gelegen. Wanneer er dan een

omrekening naar dichtheden per 10 ha. plaatsvindt kan er een ver-

tekening plaatsvinden ten opzichte van de grote aaneengesloten vlakken.

Hierbij moet bij de interpretatie van de dichtheden rekening worden

gehouden. De verschillen zijn vaak echter zo groot, dat de genoemde

fouten het beeld in essentie vaak niet beïnvloed zullen hebben.

Voor een goed vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen broedvogel-

stand en landschapsstructuur is niet alleen een goede broedvogelinven-

tarisatie noodzakelijk, maar ook een nauwkeurige en uniforme analyse

van de oecologische en ruimtelijke structuur van de bestudeerde

gebieden. Door tijdgebrek is een dergelijke analyse niet uitgevoerd.

Getracht is deze te vervangen door een globale beschrijving van de

belangrijk lijkende terreineigenschappen. Een en ander maakt echter

een statistische bewerking van de verzamelde gegevens vrijwel

onmogelijk. Volstaan zal dan ook moeten worden met een subjectieve

interpretatie van de vastgestelde dichtheden en de waargenomen terrein-

eigenschappen.
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2. Beschrijving der proefvlakken

1. Matig reliefrijk duingedeelte in de Ooster Doodkist. De hoogte

verschillen zijn niet groter dan 5 a 8 meter. Grote delen zijn

ook vrijwel vlak. De vegetatie bestaat uit een open enkele 10-

tallen centimeters hoge begroeiing van Helm en Zandzegge.

Kortgrazige schrale duingraslanden komen pleksgewijze voor.

Aaneengesloten duindoornstruwelen ontbreken. Dit geldt ook voor

laaggelegen vochtige terreingedeelten. Er vindt een extensieve

beweiding met paarden plaats.

De broedvogelbevolking van dit proefvlak wordt vooral gevormd

door Veldleeuwerik, Graspieper en Bergeend. Opvallend is de

lage dichtheid van de Scholekster, het ontbreken van de Kievit er.

het grote aantal broedende Graspiepers. Waarschijnlijk houdt een

en ander verband met het ruige karakter van de kruidlaag van

dit proefvlak.

2. Vlak duingedeelte in de Wester Doodkist, direct achter de zeereep.

Aan de zuidwest2ijde wordt het begrensd door een laaggelegen

vochtig cultuurland. In deze hoek heeft het gebied zelf ook enkele

lage terreingedeelten met kruipwilgstruweel (broedgebied van de

Rietgors). De begroeiing bestaat verder uitsluitend uit een duin-

graslandvegetatie met een zeer korte zode en weinig polvormende

grassen. Hierin onderscheidt dit proefvlak zich van het vorige.

Er komen ook veel open zandige plaatsen met konijnenholen voor.

Hiermee houdt waarschijnlijk de hoge dichtheid van de Tapuit verband.

Verder wijkt de broedvogelbevolking weinig af van die der overige

duingraslanden.

3. Voormalig elzenhakhout langs de Hoogeboomlaan. De boomlaag is

een tiental meters hoog en heeft een matig dichte kroonsluiting.

Plaatselijk is er sprake van een dichte ondergroei van kruiden

en bramen. Hier en daar was deze ook afwezig en werd de bodem slechts

bedekt door een dikke laag humus. Dit proefvlak wordt doorsneden

door een aantal voetpaden en is een 2 zijden omgeven door voormalig

cultuurland. Ook in het proefvlak zelf komt een aantal open plaatsen

voor.Dit is bij de bewerking van het materiaal buiten het proefvlak

gehouden.

1) De nummers corresponderen met die welke vermeld zijn op kaart 4 en

in Bijlage III.
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De belangrijkste broedvogelsoorten zijn Winterkoning, Merel,

Tortelduif, Fitis, Roodborst en Houtduif. Opmerkelijk is het

veelvuldige voorkomen van Groene Specht en Roodborst.

Enkele algemene struweelvogels, die in dit elzenmeetgebied

ontbreken zijn: Nachtegaal, Kneu en Spotvogel. Verder valt het

op dat ook enkele typische soorten van de binnenduinbossen

en -houtwallen hier niet voorkomen, zoals Zwartkop, Vink,

Tjiftjaf, Wielewaal,Grote Bonte Specht e.d.

4. Struwelen aan de binnenzijde van de zeereep voor de Ooster-DooSkist.

Zij bestaan grotendeels uit vrij lage (50 - 150 cm) eenvormige auin-

doorncomplexen op een geleidelijk oplopend talud. Op enkele

plaatsen komen ook kleine rijker gestructureerde meidoorn-vlier-

struwelen voor. De struwelen worden afgewisseld met ruige Helm-

vegetaties en korte open zandzeggevegetaties op gedeelten met los

zand. De broedvogelbevolking van het proefvlak bestaat grotendeels

uit voor duindoornstruwelen kenmerkende soorten als Winterkoning,

Merel, Fitis, Heggemus, Kneu e.d. Het open karakter van de

vegetatie weerspiegelt zich in het (veelvuldig) voorkomen van

Kneu, Grasmus, Veldleeuwerik, Tapuit, e.d.

5. Struwelen aan de binnenzijde van de zeereep voor de Wester Doodkist.

Zij bestaan grotendeels uit hoog (ruim 1,5 m) opgaande duindoorn-

struiken op een steile helling. Regelmatig komen ook rijker

gestructureerde struwelen met Vlier, Meidoorn en Roossoorten voor.

Deze struwelen zijn meer gesloten en hoger dan die van het vorige

proefvlak. Het wordt ook minder afgewisseld met open plekken.

Soorten als Zanglijster, Koolmees, Houtduif, Tuinfluiter en

Groenling bereiken hier hogere dichtheden dan in het vorige proef-

vlak,

6. Zwak golvend duingrasland direct achter de zeereep oostelijk, van de

eendenkooi. De begroeiing bestaat uit kortgrazige duingrasland-

vegetaties met hier en daar opek zandige plekken. In het proefvlak

zelf bevonden zich geen lage vochtige gedeelten. Aan de zuidzijde

werd het echter begrensd door een in het voorjaar van 1975 onder

water staande laagte, die begroeid was met een meerdere 10-tallen

centimeters hoge ruige kruipwilgvegetatie.

De broedvogelbevolking van dit gebied valt op door de hoge dicht-

heid van Kievit en Scholekster.
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7. Vlak vroongrondengebied met veel laaggelegen vochtige gedeelten

en enkele drinkputten. In het vroege voorjaar van 1975 stond een

aanzienlijke oppervlakte onder water. De vegetatie bestaat voor

een belangrijk deel uit een enkele 1O-tallen centimeters hoog ruig

kruipwilgstruweel.

Op de hogere delen wordt dit afgewisseld met een kortgrazig

gesloten duingrasland.

De broedvogelbevolking van dit gebied is relatief soortenrijk

(16 soorten) en omvat behalve de gewone duingraslandsoorten als

Scholekster, Kievit, Veldleeuwerik.en Tapuit ook soorten als

Tureluur, Wulp, Gele Kwikstaart, Waterhoen, Rietgors, Wintertaling

en Slobeend.

8. Vlak duingrasland met zeer korte vegetatie zonder polvormende

of opgaande elementen. In dit proefvlak bevinden zich behalve enkele

drinkputten geen laaggelegen vochtige terreingedeelten.

Pleksgewijze komen veel stukken met los zand en konijnenholen

voor. De broedvogelbevolking is zowel ara aan soorten als in

aantal en omvat alleen de soorten die kenmerkend zijn voor de

droge schrale duingraslanden: Veldleeuwerik, Graspieper, Tapuit,

Bergeend, Scholekster en Kievit.

9. Dit proefvlak komt landschapsoecologisch sterk overeen met het

vorige, waaraan het grenst. Ook hier is er sprake van een vlakke

kortgrazige duinlandvegetatie zonder ruigere of vochtindicerende

elementen.

Ook hier bestaat de broedvogelbevolking uit niet meer dan de

bij proefvlak 8 genoemde soorten van de droge duingraslanden.

10. Vlak duingraslandengebied met enkele ondiepe greppels en drink-

putten. Meer uitgestrekte vochtige laagten zijn niet aanwezig.

De begroeiing bestaat uit een 10 a 20 cm hoge schrale duingrasland-

vegetatie. Deze is duidelijk hoger dan die van de meeste andere

duingraslandproefvlakken (8, 9, 18, 19). Anderzijds heeft de

vegetatie een veel minder ruig karakter dan de kruipwilg -, duinriet-

of helmvegetaties (zoals bijv. in de proefvlakken 7 en 17). De

broedvogelbevolking sluit geheel aan bij die der andere duin-

graslandproefvlakken. Opmerkelijk is het voorkomen van de Grutto

en het mogelijk broeden van Wintertaling en Slobeend.
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11. Vlak tot zeer zwak golvend voormalig cultuurland met enkele

zeer fragmentarische houtwalresten. De vegetatie wordt gevormd

door een zeer kort en ijl duingrasland, dat intensief door

paarden en konijnen wordt begraasd. Het proefvlak zelf heeft vrijwel

geen vochtige laagten, maar wordt hier wel aan de 3 zijden door

omgrensd.

Behalve de kenmerkende duingraslandsoorten heeft de broedvogel-

bevolking geen bijzondere elementen.

12. Zwak golvend dulngraslandengebied, met hoogteverschillen van

ten hoogste enkele meters, op enkele plaatsen bevinden zich

vochtige laagten en drinkputten. De laagste delen van dit terrein

zijn begroeid met een open kruipwilgvegetatie van enkele 1O-tallen

centimeters hoogte. De hogere delen hebben een korte schrale

graslandvegetatie. Behalve de normale duingraslandsoorten

broeden in dit proefvlak een aantal soorten wier voorkomen

samenhangt met het ruigere en vochtige karakter van sommige

lage terreingedeelten (Tureluur, Waterhoen, div. eendensoorten).

13. Landschapsoecologisch vertoont dit proefvlak veel overeenkomst met

het vorige. Het heeft een zwak relief met hoogteverschillen van

enkele meters. Op enkele plaatsen bevinden zich drinkputten en

vochtige laagten. Deze laatste zijn vaak begroeid met een open

enkele 1O-tallen centimeters hoge kruipwilgvegetatie. De hogere

delen zijn begroeid met een duingraslandvegetatie. De hoogte

ervan varieert , afhankelijk van de beweidingsintensiteit, var. enke-

le tot 10 a 20 centimeters.

Bij de broedvogels zien we ook hier behalve de soorten van droge

duingraslanden °°k e e n aantal soorten van meer vochtige

en ruige oecosystemen zoals Tureluur, Wilde Eend en Wintertaling,

Grutto en Witte Kwikstaart.

14. Vlak tot zeer zwak golvend duingraslandengebied, dat aan vier

zijden door opgaand geboomte of struikgewas omgeven is. Enkele

delen bestaan uit een vochtige laagte met drinkputten. In het voorjaar

van 1975 stonden deze langdurig onder water. Deze laagten zijn begroeid ^

met ruige kruipwilgvegetaties. Op de hogere delen wordt de |

begroeiing gevormd door een zeer korte duingraslandvegetatie.

Ook hier bestaat de broedvogelbevolking behalve de normale duin- •

graslandsoorten weer uit een aantal meer vochtminnende soorten als

Tureluur, Waterhoen en Slobeend. M

I
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15. Recent aangeplant loofbos met een hoogte van + 8 a 10 meter

en een matige tot dichte kroonsluiting. De struiklaag is matig

ontwikkeld. De bodem is op vele plaatsen bedekt met afgestorven

dun- en snoeihout. Door het bos lopen diverse voet- en ruiterpaden.

De broedvogelbevolking bestaat uit 15 soorten met een totale

dichtheid van 92 paren per 10 ha. Het meest komen voor diverse

soorten algemene bos- en struweelvogels als winterkoning, Merel,

Tortelduif, Zanglijster, Fitis, Houtduif e.d. Soorten van meer

open struwelen ontbreken in dit jonge bostype {Kneu, Grasmus)

of komen hier in lagere dichtheden voor (Heggemus). Soorten, die

hier wel voorkomen zijn Pitnpelmees en Roodborst.

16. Rijk gestructureerd 2 - 5 meter hoog meidoorn-duindoorn-struweel in

matig reliefrijk gebied. De hoogteverschillen bedragen maximaal

ca. 4 è 5 meter. De laagste delen zijn begroeid met een lagere

(enkele 10-tallen centimeters) vegetatie van voornamelijk Kruip-

wilgen. Verspreid komen hierin ook berkenboompjes voor. De

laagten stonden in het voorjaar van 1975 grotendeels onder water.

De hogere delen zijn begroeid met meidoorn-duindoorn-struweel-

De broedvogelbevolking van dit proefvlak bestaat behalve uit soorten

van de rijker gestructureerde struwelen (o.a, Tortelduif, Koolmees,

Nachtegaal, Grasmus, Braamsluiper) ook uit diverse vochtminnende

soorten en watervogels (Waterhoen, Wilde Eend, Wintertaling, Slobeend,

Meerkoet).

17. Laaggelegen vochtige ruigte met o.a. Duinriet, Kruipwilg en Pijpe-

strootje afgewisseld met enkele kleine hoger gelegen duingrasland-

plekjes en vrij kleine eenvormige duindoorn- en ligusterstruwelen.

Het grootste deel van dit proefvlak wordt in beslag genomen door een

ruige enkele 10-tallen centimeters hoge vegetatie van forse zode-

vormende grassen. Deze vegetatie verschilt essentieel van die der

duingraslanden. Zij komt ook veel voor in de proefvlakken 28 en 33.

In het voorjaar van 1975 stonden aanzienlijke delen onder water.

Duingraslandsoorten als Kievit en Veldleeuwerik ontbreken in dit

proefvlak of komen er weinig voor. Hun plaats wordt ingenomen door

vogels als Wulp, Waterhoen, Rietgors, Wilde Eend, Slobeend en

struweelsoorten als Heggemus, Kneu, Winterkoning, Roodborsttapuit,

Fitis, Grasmus e.d.
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18. Zeer zwak golvend duingrasland zonder vochtige laagten.

De vegetatie wordt gevormd door een korte graszode zonder •

open plekken. Dit proefvlak vertoont veel overeenkomst met de proef-

vlakken 8, 9, 19 en 20, De soortensaroenstelling van öe broedvogel- •

bevolking sluit hier nauw bij aan.

19. De landschapsoecologische structuur van dit gebied komt sterk over- •

een met die van het vorige proefvlak. Het golft zeer weinig, en heeft •

een kortgrazige duingraslandvegetatie. Enkele lagere delen zijn —

begroeid met een open Kruipwilgstruweel en er bevinden zich een |

aantal plekken roet los zand en konijnenholen.

Het geheel wordt vrij intensief begraasd door paarden. De broed- I

vogelbevolking komt overeen met de proefvlakken 8, 9, 18 en 20.

20. Vlak duingrasland met een matig korte {< 10 cm) vegetatie. In dit •

proefvlak komen geen lage vochtige terreingedeelten of struweel-

achtige vegetaties voor. Wel bevinden zich hier enkele greppels. M

De broedvogelbevolking is relatief arm en omvat slechts de normale 9

duingraslandsoorten. Opvallend is de lage dichtheid van Kievit en —

Scholekster. |

21. Dit proefvlak is met het vorige te vergelijken. Het heeft iets meer

reliëf en er bevinden zich enkele smalle lage houtwalletjes en

lagere min of meer vochtige delen met een open Kruipwilgruigte.

Ook komen hier meer plekken met los zand en konijnenholen voor.

Ook hier zien we bij de broedvogels lage dichtheden van de karakte-

ristieke duingraslandsoorten (Veldleeuwerik/ Scholekster, Kievit). Wel

broeden hier weer enkele struweelvogels (Kneu, Merel) en mogelijk

ook de Wilde Eend. _

22. uitgesproken vlak, geëgaliseerd duingrasland, dat periodiek intensief |

betreden en bereden wordt (vliegveld). Hier en daar bevinden zich nog

de resten van oude greppels. De vegetatie bestaat uit een gesloten B

duingraslandzode, die wellicht tengevolge van de afwezigheid van

intensieve begrazing iets langer is dan elders in het Vroongronden- •

gebied (ca. 10 a 15 cm). Polvormende opgaande grassen als Helm en

Duinriet komen hier slechts weinig voor. Ook ontbreken open zandige •

plekken. •

De broedvogelbevolking wijkt weinig af van die der andere schrale duin- _

graslanden. De dichtheden van Veldleeuwerik, Scholekster en Graspieper g

zijn aan de lage kant. Opvallend is verder het voorkomen van Tureluur

en Grutto. •

I
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23. Reliefrijk complex in het Verklikkerduin. Dit proefvlak

omvat enkele hoge toppen (25 tot meer dan 30 meter) en lage in

het voorjaar van 1975 zelfs vochtige valleien. De vegetatie

bestaat uit een mozaiek van zeer verschillende formaties.

De lage valleien zijn begroeid met een rijk gestructureerd

struweel met veel opgaande struiken als tleidoorn, Liguster,

diverse Roossoorten, e.d. en daartussen en -onder vele soorten

krulden en klintplanten. Op de iets hogere beschutte gedeelten

vinden we eenvormige ca. 50 - 150 cm hoge d-uindoorn- en liguster-

struiken. Deze worden afgewisseld met ca. 50 - 80 cm hoge ruige

helmvegetaties en met gedeelten met zeer lage en ijle vegetaties van

bijv. Zandzegge of met gewoon los stuivend zand. Echte duingras-

landvegetaties, zoals we die op de vroongronden vinden, komen hier

niet voor. Op de hoogste en meest op de wind geëxponeerde gedeelten

overwegen al dan niet gesloten helmruigten, eventueel gemengd met

laag ijl duindoornstruweel.

De broedvogelbevolking van dit gebied omvat o.a. 24 soorten met

een dichtheid van ruim 100 paren per 10 ha. Zij bestaat vooral uit

struweelsoorten en enkele vogels van open landschappen (Veldleeuwerik,

Graspieper). Typische weidevogels ontbreken echter. Hetzelfde geldt

voor een aantal bosvogels (Roodborst, Zwartkop, Tjiftjaf, Wielewaal,

Vink, Pimpelmees, Grote Bonte en Groene Specht).

24. Hoog opgaand loofbos afgewisseld met enkele kleine percelen lager

voormalig elzenhakhout (Slot Haamstede). Het merendeel van dit loof-

bos bestaat uit uitgegroeide loofbomen met daaronder een goed ont-

wikkelde struik- en kruidlaag en een matig vochtige, voedselrijke

zandbodem. Het bos is doorsneden door een verharde weg en een aantal

voetpaden. Behalve op de verharde weg is het slechts beperkt toeganke-

lijk. De broedvogelbevolking van dit gebied omvat ca. 27 soorten met een

totale dichtheid van ruim 100 paren per 10 ha. Opmerkelijk is dat een

aantal struweelsoorten ontbreken (Kneu, Braamsluiper) of slechts rela-

tief lage dichtheden bereiken (Fitis, Heggemus). Anderzijds broeden

in dit bos een vrij groot aantal soorten, die in de meeste andere

proefvlakken ontbreken (Tjiftjaf, Vink, beide Spechtensoorten,

Wielewaal, Fluiter, Boomkruiper, Zwartkop, Grauwe Vliegenvanger e.d.).
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25. Top en zuidwesthelling van een zeer hoge duinrug (het zgn.

kamduin van Burgh-Haamstede) ten westen van Haamstede (hoogte ca. 20

S 25 meter). Deze duinrug is begroeid roet een zeer ijle, schrale

en droge zandzeggevegetatie van slechts enkele centimeters hoog,

waarin verder veel korstmossoorten (Cladonia subgen. Cladina)

voorkomen. De vegetatie ligt geheel buiten het bereik van het grond-

water. De ijle zandzeggevegetatie wordt hier en daar onderbroken

door open gedeelten met stuivend zand en pioniergemeenschappen van

Helm. Fysiognomisch bezien lijkt de vegetatie op die der

duingraslanden. Zij is op de meeste plaatsen echter ijler en vooral

droger. Opmerkelijk is, dat in deze duinrug slechts weinig konijnen

voorkomen.

De broedvogelbevolking van dit proefvlak is weinig soorten- en

individuenrijk (zie Bijlage III). Weidevogels als Kievit en Schol-

ekster ontbreken en de Veldleeuwerik bereikt slechts een lage dichtheid.

Opmerkelijk is het voorkomen (1 paar) van de in Nederland zeldzame

Boomleeuwerik. Verder broeden hier nog de Kneu en de Graspieper.

26. Soortenrijke, rijkgestructureerde meidoornstruwelen, afgewisseld

met kleine, meer open berkenbosjes van 5 a 10 meter hoogte.

Eenvormige duindoornstruwelen en grotere open plekken zijn niet in

dit proefvlak betrokken. Het ligt in een smalle, enkele 10-tallen

tot ca. 100 meter brede strook aan de voet van het hoge duin van het

vorige proefvlak. In het voorjaar van 1975 stonden aanzienlijke

gedeelten onder water.

De broedvogelbevolking komt geheel overeen met die der andere rijker

gestructureerde buitenduinstruwelen. Soorten als Winterkoning, Merel,

Tortelduif, Fitis, Heggemus en Nachtegaal bereiken hoge dichtheden.

Soorten als Kneu en Grasmus, die een voorkeur lijken te hebben voor

meer open struikgewas, komen minder voor. Typische binnenduinvogels

als Roodborst, Tjiftjaf, Zwartkop en Groene Specht ontbreken.

Opmerkelijk is het voorkomen van Grauwe Klauwier en Barmsijs.

27. Bos in vlak duingedeelte van het Zeepe met forse uitgegroeide op-

gaande loofbomen met geen of slechts een beperkte struiklaag,

afgewisseld met moeilijk toegankelijke struwelen van hoge (>2 meter)

duindoornstruiken of met dichte berkenbosjes. Sommige gedeelten van

het loofbos stonden in het voorjaar van 1975 langdurig onder water.

I

I
I
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Hoewel dit proefvlak eigenlijk in het buitenduingebied ligt

sluit het vanwege zijn vegetatiestructuur (opgaand loofbos) voor

broeövogels toch het meest aan bij de binnenduinrand.

Behalve vrijwel alle struweelvogels (zie Bijlage III) broeden in

dit proefvlak diverse soorten van de bossen en houtwallen die meer

landinwaarts voorkomen (Grote Bonte en Groene Specht, Wielewaal,

Roodborst, Zwartkop, Grauwe Vliegenvanger). Opmerkelijk genoeg

ontbreekt de Tjiftjaf.

28. Laaggelegen, matig reliefrijk duingedeelte van het Zeepe met een

meerdere 10-tallen centimeters hoge begroeiing van forse zode-

en polvormende grassen en Kruipwilgen. Hier en daar komen lage terrein-

gedeelten voor, waar de grondwaterspiegel in natte seizoenen boven

het maaiveld staat. Op dergelijke plaatsen groeien vaak lage

k_ruipwilgstruwelen.

Verspreid door het proefvlak groeien ook enkele individuele of

groepjes Berken.

De broedvogelbevolking van dit type ruig, vlak duinlandschap

wijkt duidelijk af van dat der duingraslanden. Scholekster, Kievit

en Tapuit ontbreken of komen op slechts enkele toevallig aanwezige

plaatsen met een korte vegetatie voor. Ook de Veldleeuwerik bereikt

relatief lage dichtheden. Anderzijds broeden hier soorten als

Wulp, Sprinkhaanrietzanger, Wilde Eend, Wintertaling, Slobeend en

ook Zilvermeeuw,

Het voorkomen van Boompieper, Heggemus en Kneu hangt waarschijnlijk

samen met de verspreide boom- en struikgroei.

29. Dit gebied vertoont landschapsoecologisch gezien veel overeenkomst

met het vorige. Het is echter gevarieerder. De lagere delen zijn

vooral begroeid met ruige duinriet- en kxuipwilgvegetaties.

Er komen echter ook meer struwelen voor, die vooral bestaan uit eenvor-

mige, ca. 100 - 150 cm hoge duindoornstruwelen. Verder bevinden zich in

dit proefvlak een aantal hogere duintoppen (ca. 10 a 15 m) met ruige

helmvegetaties en stukken met open stuivend duindzand.

De broedvogelbevolking van dit proefvlak wijkt slechts weinig af

van die van het vorige. Opvallend is het voorkomen van het Paapje.
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30. Reliefrijk deel van het Zeepe met hoogteverschillen van 10 a 15

meter. De vegetatie bestaat uit een mozaiek van vrij hoog opschietend

maar eenvormig open duindoornstruweel met weinig ondergroei

en een ijle lage door konijnen begraasde begroeiing. Deze laatste

komt enigszins overeen met die der duingraslanden, maar zij

is hier ijler. Plaatselijk komen stukken met stuivend zand of

ruigere helmbegroeiing voor. Rijker gestructureerde struwelen

ontbreken in dit proefvlak.

De broedvogelbevolking van dit gebied omvat ca. 10 soorten met een

dichtheid van 41 paren per 10 ha. In soortensamenstelling komt

het nog het meeste overeen met het proefvlak 31 , Het valt echter

op, dat diverse soorten lagere dichtheden bereiken (Winterkoning,

Merel, Zanglijster, Fitis, Heggemus, Nachtegaal, Kneu, Braamsluiper).

31. Dit proefvlak omvat enkele laaggelegen valleien, die geheel begroeid

zijn met een hoog (ca 1 - 2 meter) gesloten eenvormig duindoorn-

struweel zonder kruidlaag. Dwars door deze struwelen zijn een aantal

voetpaden gekapt. Het grondwater stond in de vegetaties van dit

proefvlak in 1975 steeds beneden het maaiveld. In de directe omgeving

waren echter wel vochtige valleien aanwezig.

De soortensaroenstelling van de broedvogelbevolking van dit proefvlak

vertoont grote overeenkomsten met die van het vorige. Sommige soorten

bereiken hier echter relatief zeer hoge dichtheden (Winterkoning,

Fitis). Wellicht is er voor deze soorten sprake van een randeffect.

Het proefvlak heeft n.1. slechts een geringe grootte (5 ha.).

Voor andere soorten (Merel, Kneu, Houtduif, Ekster) blijft de dicht-

heid (evenals in het vorige proefvlak) beneden het niveau dat in

de Ooster- en Wester Doodkist, het Verklikkergebied en bij de zoute

en aoete Haert werd vastgesteld. Voor de twee laatste soorten hangt

dit wellicht samen met een intensiever afschot.

32. Laaggelegen vlakke valleien in reliefrijke duingedeelten met duinen

van ca. 10 a 20 meter hoogte. In het voorjaar van 1975 stonden in

deze valleien aanvankelijk aanzienlijke gedeelten onder water.

Later daalde het waterpeil. De vegetatie bestaat uit een mozaieX van

een lage open door konijnen begraasde begroeiing en meer ruige,

meerdere 10-tallen centimeters hoge, vegetaties van forse gras-

achtige planten en Kruipwilg.Duindoornstruiken of andere opgaande

struwelen komen slechts weinig voor.
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De broedvogelbevolking van dit proefvlak vertoont enige over-

eenkomst met die der duingraslanden met ruige vochtige gedeelten.

Er zijn echter essentiële verschillen. Zo ontbreken Scholekster en

Tapuit en komt ook de Graspieper niet voor.

Anderzijds broeden hier wel: Wulp (de hoge dichtheid hangt samen

roet de geringe oppervlakte van het proefvlak), Rietgors, Wilde Eend,

Wintertaling en Slobeend.

33. Dit proefvlak komt fysiognomisch bezien vrij sterk overeen met proefvlak

28. Het heeft iets meer relief en verder plaatselijk wat meer duin-

doornstruweel. Wat broedvogelbevolking betreft sluit het ook nauw

bij dit proefvlak aan, zij het dat het iets meer struweelvogels

herbergt (Grasmus, Fitis, Kneu). Scholekster en Kievit zijn hier

beide geheel afwezig.

34. Gesloten _+ 150 cm hoog eenvormig duindoornstruweel met slechts

enkele open plekken en vlierstruiken. Dit proefvlak komt het meest

overeen met 4 en 5 . Aan de landzijde wordt het begrensd door

het natuurgebied de aoute en Zoete Haert. Dit is een laaggelegen

weidegebied met een kleiig-zandige bodem en een aantal moerassige

gedeelten. De broedvogelbevolking wijkt weinig af van die der andere

eenvormige duindoornstruwelen. Opvallend is, dat soorten als Nachtegaal,

Tortelduif, Koolmees en Spotvogel hier ontbreken.

3. Resultaten

De resultaten van de proefvlakinventarisaties zijn in dichtheden per IC ha

afgerond op hele getallen, weergegeven in bijlage III.

De proefvlakken zijn gegroepeerd naar hun vegetatiestructuur. Getracht is

om proefvlakken die kwa structuur en kwa broedvogelbevolking overeen-

komsten vertonen naast elkaar te zetten. Bij de soorten is eenzelfde

gedragslijn gevolgd en zijn soorten die vaak samen in hetzelfde gebied

voorkomen bij elkaar geplaatst.

De proefvlakken 25, 8, 20, 19, 18, 9 en 11 hebben een droge vegetatie

met een korte ijle graszode of met op slechts enkele plaatsen voorkomende

opgaande elementen. De meeste van deze proefvlakken worden gevormd door

de vrij vlakke al dan niet geëgaliseerde duingraslanden van het Vroon-

grondengebied. Er broeden hier slechts een zevental vogelsoorten in relatief

lage dichtheden (ca. 15 - 25 paren per 10 ha.). Opvallend is het voorkomen

van de Tapuit. Deze bewoner van konijnenholen is in dit landschapstype

vrijwel overal aanwezig met een dichtheid van 1 - 3 paren per 10 ha.
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plaatsen weinig gemaakt worden.

I
I

Proefvlak 25 wijkt in diverse opzichten af van de andere. Het

wordt gevormd door de hoge droge duinrug direct ten westen van Haamstede. •

Het is nog armer aan soorten en individuen dan de droge graslanden

omdat soorten als Scholekster, Tapuit en Kievit er ontbreken. Hun plaats fl

wordt ingenomen door de zeldzame Boomleeuwerik en de in verspreide

helmpollen broedende Kneu. m

De geringe soortenrijkdom en broedvogeldichtheid hangen waarschijnlijk •

samen met de extreme milieu-omstandigheden. De vegetatie van deze _

duinen ligt geheel buiten bereik van het grondwater en de bodera is g

uitgesproken arm aan voedingsstoffen en humus. Het bodemleven is

waarschijnlijk 2eer slecht ontwikkeld, waardoor er sprake zou zijn •

van een voor vogels slechte voedselsituatie. In de duingraslanden van het

Vroongrondengebied is deze situatie waarschijnlijk beter. Dit in verband B

met de vlakkere ligging, de betere vochtvoorziening en een hoger

humusgehalte van de grond (Van der Sluys, Steur & Ovaa, 1965). m

De proefvlakken 6, 22, 21, 10, 14, 12, 3 en 13 komen in de meeste m

opzichten met de vorige overeen. Ook hier gaat het om gebieden met een

korte graszode en een vrij voedselarme zandbodem. In het proefvlak zelf |

of in de directe omgeving liggen echter grotere of kleinere laagten

met een hogere grondwaterstand.In het natte voorjaar van 1975 stonden •

deze langdurig onder water. Zij zijn vaak begroeid met een ruigere

vegetatie van bijv. Kruipwilg, Duinriet, Pijpestrootje of Russoorten. JÊ

De broedvogelbevolking van deze proefvlakken heeft een iets grotere

soortenrijkdom (ca. 8 - 1 2 soorten per proefvlak) en dichtheid m

(gein. ca. 24 paar per 10 ha) dan het uitsluitend droge proefvlak. Een en •

ander wordt veroorzaakt door het voorkomen van vocht- en/of ruigteminnende _

soorten als Tureluur, Waterhoen, diverse Eendachtigen e.d. |

In de proefvlakken 29, 1, 7, 32, 28, 33, 17 komen de duingraslandachtige

vegetatietypen met een korte zode weinig voor. Het aspect van het land- I

schap wordt hier meestal bepaald door droge {proefvlak 1 ) of meer of minder

vochtige ruige vegetaties van Helm en vooral Duinriet, Pijpestro en I

I
Kruipwilg.

De soortenrijkdom van deze proefvlakken is weer een niveau hoger en

omvat op de meeste plaatsen 10 a 20 soorten. Dit hangt samen met het feit

dat op de meeste plaatsen nog wel kleine stukjes duingrasland voorkomen,

waar soorten als Kievit, Scholekster en Tapuit kunnen broeden. Het ont- |

breken van de Tapuit op de vochtigste plaatsen valt daarbij op.

Deze soort is afhankelijk van konijnenholen, die op uitgesproken natte •

I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- 83 -

Kievit en Scholekster kunnen op vochtige plaatsen echter zeer hoge

dichtheden bereiken (proefvlak 32, 14).

Zodra de ruige vegetaties een forser oppervlak in beslag gaan nemen

kunnen zich hier soorten vestigen als Wilde Eend, Slobeend, Winter-

taling, Fazant, Rietgors, Wulp en Sprinkhaanrietzanger.

Als er zangposten van enkele meters hoogte aanwezig zijn (vaak in de

vorm van verspreide berkenboompjes) is dit ook het broedgebied van de

Boompieper (proefvlak 33, 28).

Zodra er verspreid kleine duindoornstruwelen of berkenbosjes ontstaan

kunnen we ook Grasmus, Kneu, Koekoek en later ook Heggemus verwachten,

proefvlak 1 neemt in de hier besproken reeks een enigszins afwijkende

plaats in, omdat laaggelegen vochtige gedeelten ontbreken. De ruigte

bestaat niet uit Duinriet e.d. maar uit helmvegetaties. Het ruige

karakter komt echter duidelijk tot uiting in het ontbreken of in lage

dichtheid voorkomen van Kievit en Scholekster en de aanwezigheid van

Fazant en Kneu en <3e hoge Graspieperdichtheid.

De proefvlakken 30, 31, 4, 36, 34, 5, 23, 26 bestaan grotendeels of

geheel uit duindoornstruwelen. De soortenrijkdom varieert hier per

proefvlak, maar ligt meestal toch tussen de 15 en 25 soorten.

De totale broedvogeldichtheid is veel hoger dan in de meer open land-

schappen en bedraagt steeds meer dan 100 broedparen per 10 ha.

Proefvlak 30 is wat dit betreft een uitzondering. Het heeft echter een

erg open structuur, met nog veel graslandachtige vegetaties.

In de vrij open eenvormige duindoornstruwelen bereiken soorten als

Kneu, Grasmus, Braamsluiper en Heggemus hun hoogste dichtheden.

Nachtegaal, Groenling, Tortelduif, Koolmees, Spotvogel, Tuinfluiter en

Ekster lijken andere eisen te stellen aan de struweelstructuur.

Deze soorten vinden we vooral in duindoornstruwelen afgewisseld met veel

vlierstruiken en in de rijkgestructureerde meidoorn- en vlierstruwelen.

De proefvlakken 15, 3, 27 en 24 omvatten enkele verschillende typen

bos uit de binnenduinrand. Proefvlakken 15 en 3 bestaan uit vrij laag bos.

Het eerste is een 10-tal jaren geleden aangeplant en het tweede is een

voormalig elzenhakhout (zgn. elzenmeet). Deze bossen onderscheiden zich

van de buitenduinstruwelen door het veelvuldig voorkomen van Roodborst,

Pimpelmees en ten dele ook de Groene Specht. Vogels van open struwelen

als Kneu, Grasmus, Braamsluiper en Heggemus ontbreken hier of bereiken

er aanzienlijk lagere dichtheden. Opmerkelijk is ook het ontbreken van

Nachtegaal en Spotvogel in de binnenduinbossen (De voor proefvlak 27

opgegeven Nachtegalen broedden in aan het loofbos grenzende duindoornstruwelen)
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IDe proefvlakJten 27 en 24 tenslotte omvatten de beide geïnventariseerde

opgaande loosbossen van het duingebied. Het blijkt, dat in echt •

gesloten opgaande loofbossen als dat van Slot Haamstede een soort als

de Fitis slechts weinig voorkomt. Vogels die vooral in dit soort fl|

opgaand geboomte broeden zijn: Zwartkop, Boomkruiper, Tjiftjaf, Vink,

Grote Bonte Specht, Grauwe Vliegenvanger e.d. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



Literatuur

Boer, R.J. de, 1973.

Boot, J.P.C., 1962

Boot, J.P.C., 1965.

Interimrapport landschapsoecologisch on-

derzoek in het duingebied van Schouwen.

Dokt.versi. Geogr. Inst. R.U. Utrecht

44 pag.

Het Zeepe, een vogelparadijs.

Sterna 7 (2), 5-6.

Nog eens het "Zeepe".

Sterna 10 (3), 4-5.

Commissie voor de Nederlandse Avifauna van Nederland.

Avifauna, 1970. Leiden.

Enemar, A. 1959.

Haperen, A.M.M, van, 1977,

Kuipers, S.F., 1960.

Mörzer Bruijns, M.F., 1961,

Sluijs, P. van der, G.G.L.

Steur en I. Ovaa, 1965.

Spaans, fl.L., 1971.

Tanis, J.J.C., 1963.

Vogelwerkgroep Grote Rivie-

ren, 1973.

Vijverberg, J., 1933.

Zadelhoff, F.J. van, 1974.

On the determination of the size and co~-

position of a passerine bird population

during the breeding season. Var Fagelv.

Suppl. 2, 1-114.

Broedvogels van de vroongraslanden.

Sterna 1977 (1/2), 49-54.

Een bijdrage tot de kennis van de bodem

van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de

toestand vóór 1953.

De dichtheid van broedvogelbevolkingen in

bebouwde kommen.

De Levende Nat. 64, 193-199.

De Bodem van Zeeland. Stiboka, Wageningen.

On the feeding ecology of the Herring Gull,

Larus argentatus Pont., in the Northern

part of the Netherlands.

Ardea 59, 73-189.

De vogels van Terschelling. 163 pp.

Leeuwarden.

Handleiding voor het inventariseren van

broedvogels. Wetensch. med. KNNV nr. 96.

Vogelidyllen: Blijvers en trekkers.

Rotterdam, 86 pp.

Vegetatiekartering van de duinen bij Haan-

stede in 1973. Studentenrapp. Deltadienst

afd. Milieu-onderzoek, nr. 2-74.



B i l Inge I . A a n t a l l e n b r o e d v o g e l s i n do k w a n t i t a t i e f o r .derzocht r t t c l g e b i e d e n ( z i e kaart 3)

XIII XIVNr.

Dodadr»

Wilde Eend

wintertaling

Zomertaling

Slobeond

Kuifeond

Bergeend

Torenvalk

Patrijs

Fazant

Waterral

Haterhoen

Heerkoet

Scholekster

Kievit

Houtsnip
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Bijlage II. De huidige status van de soorten van broedvogelavifauna

van het duingebied van Schouwen.

1) Jaarlijkse broedvogels

Dodaars; Wilde Eend, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Kuifeend,

Bergeend, Torenvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholek-

ster, Kievit, Wulp, Grutto, Tureluur, Kleine Mantelmeeuw, Zilver-

meeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Tortelduif, Turkse Tortel,

Koekoek, Steenuil, Ransuil, Gierzwaluw, Groene Specht, Grote Bonte
1) 2)

Specht, Kleine Bonte Specht , Boomleeuwerik , Veldleeuwerik, Boe-

renzwaluw, Huiszwaluw, Boompieper, Graspieper, Witte Kwikstaart, Ge-

le Kwikstaart, Grauwe Klauwier, Winterkoning, Heggemus, Grote Lijster,

Zanglijster, Merel, Tapuit, Roodborsttapuit, Paapje, Gekraagde Rood-

staart, Nachtegaal, Roodborst, Sprinkhaanrietzanger, Kleine Karekiet,

Bosrietzanger, Rietzanger, Spotvogel, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus,

Braamsluiper, Fitis, Tjiftjaf, Fluiter, Goudhaantje, Grauwe Vliegen-

vanger, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Staartmees, Boomkruiper,

Rietgors, Groenling, Putter, Kneu, Barmsijs, Vink, Huismus, Ringmus,

Spreeuw, Wielewaal, Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Vlaamse Gaai.

2) Onregelmatige broedvogels

Fuut; Waterral , Houtsni

Vliegenvanger, Europese Kanarie, Notenkraker, Boomvalk

Fuut; Waterral , Houtsnip , Kokmeeuw , Velduil, Oeverzwaluw, Bonte

3) Voormalige broedvogels

Blauwe Reiger, Bruine Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Kwartel, Bont-

bekplevier, Kleine Plevier, Strandplevier, Watersnip, Kluut, Visdief,

Dwergstern, Kerkuil , Geelgors.

1) Onzeker

2) Mogelijk behorende tot de categorie onregelmatige broedvogels

3) Mogelijk behorende tot de categorie regelmatige broedvogels
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1

2

3

4

5

6

Klifduinenlandschap (tot 20 m + N.A.P.)

Streep-kopjesduinenlandschap (tot 10 m + N.A.P.)

Kamduinenlandschap (+ 10-40 m + N.A.P.)

Parabool- en ringduinenlandschap (tot 20 m + N.A.P.)

Streep- en kopjesduinenlandschap (tot 10 m + N.A.P.)

Kamduinenlandschap (tot 20 m + N.A.P.)

Kaart 2

Schets van de ligging der paraboolvormige duinruggen (de z.g. kamduin-

landschappen) en de andere landschapstypen (Naar Van Zadelhoff (1974)
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