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Heksloot 1969

Voor het-eerst na jaren de scholekster en kemphaan/hen gemist als broed-

vogcl o Ook de gele kwikstaart die in 1968 hier weer had gebroed, na 3 ja-

ren, helaas gemist. Het aantal broedsels van waterhoen, meerkoet, kievit

en grutto was minder dan in 1968.

Hieronder volgt een overzicht van de broedvogels:

WILDE EEND

Altijd aanwezig met veelal 25-30 eks. Topdagen:25 jan.37 <?<? en 37 9?»

21 septo32 c?<? en 35 99 en 26 dec.80 eks. Eerste twee jongen op 17 mei

en op. 29 juni 56 jongen en 7 donsjongen.

WINTERTALING

Grote aantallen op: 16 maart 27 eks., J.6 en 22 3ept»17 eks.en 26 deo.

12 eks.Van 25 jan. tot begin oktober neestal 4-6 eks. Het broedpaar al-

tijd bij dezelfde greppel.

ZOMERTALING

Van 25 naart tot 20 april geregeld een paartje op dezelfde plaats waar«

genomen. Hierna tot eind juna alleen de <? daar gezien. Daar do waarne-

ning op grote afstand noest plaats vinden bij een toegankelijke sloot,

zijn geen jonge talingen waargenomen.
,,

SLOBEEND

Van begin naart tot eind nov.aanwezig net neestal drie paartjes. Uit-

zonderingsdagen waren 3.0 april met 7<?<? en 6 ??, 30 aug.net 28 eks. en

22 nov.net 17 <?<? en 11 ??. Op 17 aug. vlogen in 10. troepjes 223 eks.

hoog over naar Z.ïï. en fit was pp 7 sept.net 41 eks. ook het geval. Op

14 sept.cirkelden 50 eks.boven het gebied. De eerste jongen zijn op 17

mei gezien en wel 5 eks.

KUIFEEND

Bij open water altijd aanwezig in widsolend aantal. In voor- en najaar

aantallen van : 14 tot 21 eks.Van half mei tot oktober meestal 3 <?<? en 3?9

Het voorjaar heeft zich gekenmerkt als guur en koud met veel sneeuw en

ijs. De broedvogels waren dan ook niet vroeg aan het baltsen.

De massale trek naar zuid en zuidwest op 16 maart was ook hier te bele-

ven. Zo werden van 7.15 tot 11.30 uur o.a. waargenomen:

7000 kieviten en 400 goudplevieren, soms op zeer grote hoogte.
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KNOBBELZWAAN

Twee broedparen net nost op 12 april waargenonon, waarvan óón paar op

1 juni net 6 jongen werd verrijkt? hiervan is 1 jong gestorven. Van het

andere broedsel staat in nijn dagboek op 30 april het volgende:

"Met het nest van de knobbelzwaan aan hot Molenpad was het niet pluis ?

het wijfje zat wel op het nest, naar het nannetje zat rustig een heel

r

eind verderop en dit is ongewoon, On twee uur werd 1 ei in het nest ge-

zien, naar on 5 uur stond zij naast het lege nest. ïïaar was het ei go-

bleven?"

Van oen tweede of zelfs derde broedpóging na het mislukken van de eerste,

was dit jaar geen sprake©

WATERHOEN

Altijd aanwezig net veelal 3-8 eks•Grotere aantallens 5 jnn.l6, 2 maart

28 en 26 dec. 16 eks. Twee dode eks. op 26 dec. Eerste jongen 15 juni.

Grootste aantal jongen: 21 juni en 21sept. telkens 4 stuks.

MEERKOET

In de eerste drie maanden en laatste naandenvan het jaar zijn de aantallen

het grootst en wel 200 - 850 eks. In het broedseizoen 20 - 30 eks.

Eind maart de eerste nesten en half mei de eerste jongen. VeeJ- jongens

24' mei 20
, 15 juni 27 en „op 17 aug.nog 9 dons jongen.

SCHOLEKSTER

Seeft dit jaar hier niet gebroed. De neeste vogels op 5 naart en wel 43

eks
0 ,öp dezelfde plaats waar de neeste vogels zich ook andere jaren bevon-

den» Meestal 8 - 18 eks 0 aanwezigoDe laatste vogel werd op 7 sept.gezien»

KIEVIT

Minder geslaagde broedpogangen dan andere jaren.Eind jan» 32 eks»aanwe-

zig en 200 eks»zwervende Begin naart de eerste baltsende kieften. On-

danks de sluiting op 11 april liepen 4 nannen op 12 april eieren te zoe-

ken. 30 april 44 eks.aanwezig,± 4 alarnerende, ± 2 baltsende en ± 2 nesten.

Sc eerste jongen 24 nei en wel 4 eks. Het verzanelen begon 15 juni ±

107 eks., terwijl nog 1 paar hevig alameerde 'en 1 paar net donsjongen

werd waargenomen, hetgeen 29 juni ook het geval was net 209 aanwezige

vogels, waaronder een groep van 80, 1 paar alarnerende en 2 donsjongen.

Na eind nov.loopt het aantal vogels terug van 82- op 30 nov.tot 14 op 26

dec. Op 14 dec.vlogen 52 eks.richting Z.ïï. Verder nog trekdagen op 24 nov.

55 eks., 6 dec» 50 en 11 dec. 50 eks.bij -
2° C.
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GRUTTO

Aanwezig van Q maart net 6 eks* tot en net 13 juli net 4 eks,,

Op 23 naart 39 eks. waaronder 24 in één groep net 8 "baltsende eks.

De eerste drie jongen op 24 nei. Op 15 juni verzanelen 40 eks 0 , terwijl

2 paar. nog hevig alarn naken en 5 jongen rondhmppelen 0 13 juli nog 4 eks

aanwezig net 1 jong. Hoewel ook ninder geslaagde broedpogingen dan vorig

jaar, waren de grutto's veel levendiger dan de kieviten.

TURELUUR

Van begin maart tot half juli aanwezig net naxc 8 eks« Eind. maart de

eerste balts. Jonge vogels werden eind t'.mi waargenomen

KEMPHAAN

Hoewel aanwezig vanaf 16 maart tot eind juli, van broeden niets generkt.

De meeste vogels ; op 20 april 7 <*<? en 15 ??, en op 29 juni 2 <?c? en 11 ??«

VELDLEEUWERIK

Veelal aanwezig met 2-4 eks 0 Twee zingende <?<? op 30 maarts Overvlie-

gende vogels; op 2 maart 15 eks.richting N.0. en op 16 nov 0
8 eks 0

richting Zuid.

RIETZANGER

Van 20 april tot en riet 18 oktober aanwezige Drie broedgevallen in het

"v. '
r;>r / •

riet op dezelfde plaatsen als andere jaren» Met voer slepend gezien van-

af begin juni»

GRASPIEPER

Het gehele jaar aanwezig net neestal 3 tot 8 eks„ Eind sept.neent het

aantal toe net 12 - 19 eko» De eerste drie jongen gezien op 15 juni0

Op 21 septo vlogen in zuidwestelijke richting 16 slcs» over»

RIETGORS

Evenals voorgaande jaren twee broedgevallen. Aanwezig van half naart tot

13 juli.

HUISMUS

Buiten de twee broedparen, onder de dakpannen van het genaal aan het

Molenpad, het gehele jaar zwervende nussen in aantallen van 8 tot 38 eks.

hoofdzakelijk van eind april tot half novenber.

Dit was dan een overzicht van de broedvogels, een volgende këer een over-

zicht van de alleen aanwezige vogels e Op de volgende bladzijde vindt u

een opgave van de broedgegevens over de jaren 1963 t/n 1969»

"Wat wij de natuur aandoen, doen we ons zelf aan!
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E. Dijkstra

Indisohestraat 131
s
Haarlen.

BROEDVOGELS HEKSLOOT

1965 1964 -r 1965 1966 1967 1968 I969

ïïil&e eend 10 8 : e 12 13 12 13

Wintertaling 1 1 1 1

Zonertaling 1?

Slobeend 2 2 v 1 2 2 2 2

Kuifeend 2 2 2 2

Knobbelzv/aan 1 1 1 2 3 3 2

Waterhoen 1 1 2 3 3 5 3

Heerkoet 2 3 5 8 8 14 9

Scholekster 2 2 2 2 1 2

Kievit 15 4 5 6 8 10 6

Grutto 12 3 6 6 8 10 8

Tureluur 5 1 2 2 2 2 2

Kenphaan 4 2 2 2 2

Veldle etc/erik 3 2 3 2

Rietzanger .3 2 2 3

Graspieper 2 1 1 ' 3 2 2 2

Gele kwikstaart 5 1 2

Rietgors 1 1 1 3 2 2 2

Huismus 5 3 2 3 3 2 2


