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Heksloot

1971

Voor de broedvogels is dit jaar minder gunstig verlopen dan 1970, on-

danks dat de boer begin juni met maaien is begonnen. Daar de bermen

reeds half mei zijn gemaaid zijn vele plantjes niet tot hun recht ge-

komen,, o 0
a

0 Grootkaasjeskruid heeft helemaal niet gebloeid. Kikkers

zijn alleen in klein aantal waargenomen in mei, juni en nog eind augus-

tus
O

OVERZICHT BROEDVOGELS:

Eind februari kon men vernemen ”de wilde ganzen kondigen de lente aan”,

krokussen bloeien, kamperfoelie schiet in blad. Maar begin maart werd

de grans van strenge vorst in een groot deel van ons land overschreden,

zodat de kievit hier bij ons weer was vertrokken. Vanaf half maart

waren grutto en kievit weer present.

Zijn we jarenlang bang geweest dat de weg langs het Noorder Spaarne

naar Spaarndam moest verdwijnen, dit jaar heeft men een fraai wandel-

pad aangelegd langs de weg. Langs het pad heeft men heesters en o.a.

Fraxinus-Excelsior aangeplant, waardoor nu al meer zangvogeltjes zich

hier bevinden.

1966 1967 1968 1969 1970 1971

Wi3.de eend 12 13 12 13 14 12

Wintertaling 1 1 1 1 1 2

Zomertaling 1? 1? -

Slobeend 2 2 2 2 2-3 3

Kuifeend 2 2 2 2 2 -

Knobbelzwaan 2 3 3 2 2 2

Waterhoen 3 3 5 3 3 4

Meerkoet 8 8 14 9 11 8

Scholekster 2 1 2 - 2 2

Kievit é 8 10 6 12 10

Grutto 6 8 10 8 12 11

Tureluur 2 2 2 2 4 3

Kemphaan 2 2 2 - - -

Veldleeuwerik 3 2 3 2 2 3

Rietzanger 3 2 2 3 3 2
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OVERZICHT VAN DE AANWEZIGE VOGELS:

Fuut Komt hier weinig voor, moor in het Noorder Spaarne. Vier

waarnemingen van trekkend 1 eks.in mei, juni en op 1 aug.

Slechts eenmaal 2 eks.op 27 juni.

Dodaars In de fortgracht langs de Nieuwe Rijweg op 31 okt.en 5 dec.

1 eks.

Blauwe Reiger Bijna gehele jaar present, alleen hij sneeuw en ijs niet.

Aantallen zeer verschillend, veelal 3 tot 7 eks.

16 mei 9, 15 aug. 9 en 9 okt. 10 eks.

Lepelaar Gedurende de vroege ochtenduren van 22 april tot en met

16 mei telkens 1 eks.zeer schuw, hij naderen van grote

afstand al op de wieken. Werd een paar maal door kokmeeuw

verjaagd.
c *»

Wilde eend Alleen hij ijs niet, maar anders altijd aanwezig, met

enkele paren tot zeer -grote troepen. 2 mei eerste jongen

en wel 18 en 1 pul moederziel alleen. Veel jongen: 31 op

23. mei, 6 juni 44, 20 juni 48 en 27 juni 37, Laatste jongen

gezien op 29 aug, en wel 5»

Wintertaling Vanaf 14 maart aanwezig. Tot "begin juni maar enkele eks.

Van eind aug. tot eind dec. 3-9 eks.

Smient Tussen half fehr.en half apr. 46 tot 66 eks. 7 nov.weer

terug met 17 eks. Grotere aantallen op 14 nov,.,28 nov.en

5 dec., n.1. 90 eks. 12 dec. 56 en 26 dec. 67 eks.
t

Slobeend Van 14 maart tot 5 dec.aanwezig. 28 mrt.12 c?c? en 9 $9.

In april tot juni meestal SS gezien, 99 op nest. Van 15

aug. tot en met 5 dec. 2 tot 9 ®ks.

Kuifeend Van 14 feh. tot eind april met aantallen die schommelen

van 1 paartje tot 10 SS met 8 9$. In mei geen enkel eks.

gezien. In juni twee waarnemingen van 4 SS met 29$.

Hierna weer geen aanwezig. Eind sept. 2 SS, Tot 26 dec.

enkele eks. Van broeden of jongen dit jaar niets gemerkt.

1966 *967 1968 1969 1970 1971

Graspieper 3 2 2 2 >2 2

Gele Kwikstaart - - 2 -
- -

Rietgors 3 2 2 - 2 2 2 [

Huismus 3 3 2 2 3 3
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Bergeend Komt hier weinig voor, 14 feb.vlogen 15 eks.over. 28 mrt.

2, 2 mei 1, 9 mei 2, 20 jun.2 en 27 jun.1 eks. 27 juni

vlogen ook nog 3 eks.over naar-Z.W.

Knobbelawaan Van half febr. tot eind dec. altijd aanwezig. In april

en mei 10 tot 12 eks c Twee paren hebben met sukses ge-

broed, 4 en 3 jongen. Tot half okt. bleven de jongen bij

de ouders hierna gingen ze zelf op pad. In de laatste

twee maanden van het jaar 1 tot 3 eks., alleen 14 nov.

7 eks. aanwezig.

Wilde zwaan Tweemaal overvliegend geziens 14 fel. 2 eks.hoog en 28

#ebr.4 eks. in de richting van de Mooie Nel.

Torenvalk Achtmaal gezien, telkens 1 eks. Drie waarnemingen in

feb. en mrt», vijfmaal in aug» tot eind dec»

Patrijs Twee tot 4 eks. tussen 14 maaTt en 27 juni, vijf maal ge-

zien. Van 29 aug* tot 26 dec. ook vijf waarnemingen van

5 tot 16 eks.

Waterhoen Gehele jaar aanwezig. Meestal 5 "tot 8 eks.Grotere aantal-

len in maart 13-19 eks. In dec. 9-15 eks. 1 nest met 8

eieren verstoord. 6 juni eerste jongen gezien. 22 aug.

nog een paar met 2 donsjongen.

Meerkoet Zoals elk jaar veel koeten in de eerste drie en laatste

drie maanden van het jaar. Van jan. tot 28 mirt. 234 tot

601 eks. met ± 200 eks.op het ijs terrein Nova Zembla,

hij 4° C, Van 19 sept. to 26 deo. 127 tot 269 eks. Eerste

nest gezien op 11 apr., eerste jongen 10 mei 7 eks. Het

aantal jongen per paar is laag gebleven. Van de 8 broed-

sels nooit meer dan 2-3 jongen bij een paar gezien.

14 feb.weer 3 eks.aanwezig. Van 28 feb.tot 25 apr.34-54

eks. 2 mei twee nesten, 20 jun. 2 jongen. Tot 1 aug.

■ r «.

11-26 eks. In aug. nog 2-3 eks. laatste eks.gezien op

9 okt.

Scholekster

Kievit 51 jan. 25 eks.rondvliegend, zeer ril. 14 feb. 67 eks.

zeer ril, doortrekkers? 28 feb. 94 eks. Begin mrt.vorst,

waarbij koude-rekord van maart 1888 bijna werd gebroken,

dus geen kieften. 14 mrt.veer terug met 71 eks. w.o. 6

baltsend, 24 doortrekkers waarvan 15 eks.zeer hoog.

16 mei eerste jong gezien. 6 juni 12 jongen, 2 eks.hevig

alarmerend en 1 paar baltsend. Tussen 14 mrt. en 20 jun.
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aanwezig 25 tot 71 eks. Vanaf 27 juni tot eind dec.grote

aantallen 79-318 eks. 5 dèc. 79 eks. aanwezig en ± 400

rondvliegend boven, het gebied.

Goudplevier 28 feb.16 eks.richting oost overvliegend. 1 aug. 1 eks.

z.vorm P.a.aprioarius. 10 okt.,7 nov en 14 nov. resp.

4,5 en 13 eks. 28 nov. 42 eks. en 30 eks. richting zuid.

5 dec. 220 eks. een paar maal op de grond, maar meestal

rondvliegend. 12 dec. 204 en 26 dec. 67 eks.

Watersnip Van 14 feb. tot eind jun.meestal 2 eks», alleen 28 mrt.

12 eks. Vanaf 22 aug. weer aanwezig tot eind deo. In aug.

sept. en okt. 4 tot 18 eks. Nov. meer snippen en wel 27-

33 eks. Dec. weer minder 8-17 eks.

Bokje Alleen op 12 sept.' 1 eks.

Wulp 14 feb.- 32 en 28 feb. 13 eks. 14 mrt. 5 eks.overvliegend

-

'4: rishting Z.0.' 28 mrt. nog 3 eks., hierna pas op 6 juni

I- »■ weer 5- eks. op gemaaid land. Tussen 20 jun.en 5 deo. zes

waarnemingen van telkens 2 eks.

Grutto Aanwezig van 14 mrt. tot en met 22 aug. Tot 20 juni 23-47

eks.' Q mei eerste jongen gezien. 23 mei 28 eks»,11 eks.

alarmerend, 6 jongen en 1 copulatie. 6 jun. 6 eks.alarm,

en 10 jongen, 27 juni 73 eks.verzameld. 2 juli nog maar een

paar eks.aanwezig met' jongen, groot alarm. 10 juli weer 31

eks., waarschijnlijk van elders. 1 aug.,15 aug. en 22 aug.

resp.17-39 en 8 eks.

Oeverloper Slechts twee waarnemingen van doortrekkers op 2 en 16 mei

met 2 en 1 eks#

Tureluur Aanwezig van 21 mrt. tot 26 sept. met 4 tot 9 eks. 6 juni

'3 jongen. Tussen 29 aug# en 26 sept.nog slechts 1-2 eks#

Zwarte ruiter Slechts vier waarnemingen. 22 aug. 1 eks#, 9 okt#15 eks#

- 10 Okt.14 en 31 okto 3 eks»

Kemphaan Aanwezig van 21 mrt. tot 25 mei op de vaste stoeiplaats,

met weinig eks» maar bleven zeer rustig. Veelal alleen hanen»

Alleen 17 apr» 2 êS en 5 ??» 25 apr. 9 SS en 10 $? en 2 mei

4 <?<? en 1 9. 10 jul. 5 SS en 2 ?$ met 2 juv. die van boven

meer getekend waren»

Grote

Mantelmeeuw In het begin van het jaar alleen op 10 jan.aanwezig met

1 ad. en 2 juv. Van 15 aug.tot 12 dec.elf maal gezien met
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4 ado/4 juv. tot 6 ad./8 juv. Alleen 14 nov. 22 eks.

KI,mantelmeeuw 14 fob.5 eks. In aug.en sept. vijf waarnemingen van ekkele

-

_

vogels. 9 okt» 46 en 7 nov. 19 eks. 26 dec. 8 ad.met

. é juv.

.Zilvermeeuw Meestal aanwezig met 1 tot 13 eks# uitgezonderd 7 en 14
*

c ,

nov. met 18 resp. 36 eks.

Stormmeeuw Bijna gehele jaar aanwezig met veeial 4 tot 12 eks. 14 feb.

27, 28 mrt. 17 en 7 nov* 21 eks.

Kokmeeuw -

r
Gehele jaar te zien. Grote aantallen, 14 feb. 189» 26 sept.

„v ;• -225» 9 okt. 246, 5 dec. 143 eks. Weinig eks. lx tot 17 in
a

mei en jun.
„

Visdiefje Waargenomen van 17 apr. tot eJü met 1 aug. Veelal 2 eks.,
e % ' 1 •

....
maar 25 apr. 4» 6 jun. 3 en 27 jun. 5 eks.

Houtduif Altijd aanwezig, maar aantallen lopen zeer uiteen. Weinig
' ' * j.

eks« in de maanden mei, juni, juli, aug® n«l« 2-11 eks«

In de eerste vier maanden 5-76 eks. De laatste vier maanden
« * \* r

-
' • !.'

13 tot en met 120 eks.

Tortelduif Slechts tweemaal waargenomen: 27 jun. 1 eks. richting Z.
'■ ■

•

n

r,
w- 26 dec. 1 eks.

Turkse tortel Alleen op 19 sept. 3 eks.

Koekoek Tussen 9 mei en 27 jun. zes maal waargenomen meestal in de

vroege ochtenduren.

Gierzwaluw Aanwezig van 25 apr. tot 18 aug. met veelal 3-7 eks.

Uitsondering op 6 en 27 jun. toen er resp. 15 en 10 eks#

boven het gebied rondvlogen.

Veldleeuwerik Het gehele jaar aanwezig met doorgaans 4 tot 7 eks# Meer-
* *

dere op 10 jan 18, 14 mrt. 11, 26 sept. 11, 14 nov. 12,
• t

en 28 nov. 14 eks. 14 mrt. de eerste baltsend. 27 jun.

1 jong. 14 nov. trek in zuidelijke rishting.
#

Boerenzwaluw Van 13 apr. tot en met 19 sept. aanwezig met 2-7 eks.

15 aug. met als uitzondering 17 eks. Volgens de dagbladen

van 13 april waren twéé dagen te voren in Vlissingen de

eerste 9 boerenzwaluwen gesignaleerd in de richting Holland.

Dus waren ze hier spoedig daarna.

Huiszwaluw De eerste opgemerkt op 25 april. Aanwezig tot 12 sept.

Doorgaans 2-5 eks. Meerdere: 8 mei 11, 27 juni 12, 1 aug. 12

en 15 aug. 13 eks. Alle waarnemingen bij de nieuwe rijweg.
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Oeverzwaluw

Zwarte kraai

Bonte kraai

Kauw

Koolmees

Pimpelmees

Winterkoning

Kramsvogel

Zanglijster

Koperwiek

28 Feb'r. 2 eks. waar onder een zingende <? in wilg.

Merel

Tapuit 9 Okt. 1 eks. in rietkraag»

Paapje

Eenmaal waargenomen en wel öp 2 mei 1 eks.

Altijd aanwezig met veelal 2-4 eks. Alleen op 1 aug. 8 eks.

en 19 sept. 7 eks. Een nest in een knotwilg aan de overkant

van de Nieuwe Rijweg bij de oude forten, welk gebied wij niet

tot de Heksloot rekenen.

Aanwezig tot eind maart èn dan weer terug eind oktober. Door-

gaans 2 tot 8 eks, 6 en 7 maart 34 eks. in één troep5 doortrek-

kers die bij -3°C werden opgehouden? 7 Nov. 22 eks. waaronder

een troep van 19 eks. die op de wiekën ging in westelijke rich-

ting.

Dit jaar minder aanwezig dan voorgaande jaren, ook in aantal.

Zo ontbreken waarnemingen in juni en juli. Indien aanwezig,

dan veelal 2-7 eks. Een enkele maal meer zoals op 14 maart 15j

en 25 april 11 eks.

Meer waargenomen dan andere jaren, vooral tussen sept. en dec.

Werden ze vroeger alleen bij de Nieuwe Rijweg gezien of gehoord,

nu overal waar riet is en in de jonge aanplant aan het Noorder

Spaarne. Tot april 1-2 eks., maar vanaf 19 sept. tot 21 dec.

2-8 eks. Heeft evenals de zwarte kraai in de knotwilgen aan de

andere kant van de Nieuwe Rijweg gebroed.

Waargenomen in twee perioden» Eerst van jan. tot eind naart

met 1-2 eks. en verder van 14 nov. tot 26 dec. mot 1-4 eks.

Veelal in riet langs fortgracht.

Driemaal 1 eks. in het riet en wel op 7 nov., 5 en 26 dec.

Tot en net 25 april aanwezig met 6 eks., alleen 25 april 44

eks. Vanaf 26 sept. weinig aanwezig; slechts op 26 sept. met

12 en 5 &ec. 21 eks. 7 November een troep van ongeveer 50 eks.

naar oost.

Zeer weinig aanwezig. In de eerste maanden van het jaar geheel

niet en van 9 okt. tot eind dec. slechts vijf waarnemingen,

waaronder op 10 okt. 17 eks. overvliegend naar zuid-oost. Tus-

sen begin okt. en eind dec. 3 tot 17 eks.

Alleen 1 aug. een $ en 5 doe® een paartje in de direkte omgeving

van Spaarndan.

29 Aug» 29? langdurig kunnen waarnemen. Zeer onrustig op de
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grond - op het prikkeldraad - op de grond - op het prikkel-

draad, dit bleef zich herhalen»

Roodborst 28 Nov» 1 eks.

Rietzanger Van 25 april tot 1 aug0 aanwezig net 2 nesten» Veelal ziet

nen 1 of 2 eks., naar op 6 juni 5 en op 1 aug» 4 eks»

6 Juni 2 eks. met libel tussen de snavel»

Grauwe vliegenvangers 19 sept. 5 eks.

Graspieper Van 21 naart tot en net 28 nov. aanwezig, naar ninder in

aantal dan voorgaande jaren. Veelal 2-5 eks., alleen 10 okt.

9 eks. 25 Mei een zingende <?. 27 Juni 1 jong gezien.

Gele kwikst. Slechts drie waarneningens op 2 nei, 9 oei en 1 aug. 1-2 eks.

Prof.de Vries schreef in "Natura" dat volgens zijn waarnenin-

gen de gele kwikstaart zich verplaatst naar bouwland. Dit

lijkt zeer aannenelijk daar o.a. in de Spaarndannerpolder

deze kwik zich in grote aantallen op bouwland ophoudt.

Spreeuw Gehele jaar aanwezig. Veelal in aantallen tussen 29 en 76 eks.

Sons neer, zoals op 21 naart 185, 28 naart 254 waaronder 150

in één groep, en 9 okt. 127 eks. 7 Nov. vlogen ±400 eks. over

naar ZW. Vanaf 25 nei veel jonge vogels.

Groenling 10 Okt. 4 eks.

Putter Viermaal waargenomen en wel op 6 juni 3 eks. waaronder 1 jong,

1 augo 3 eks, op akkerdistel, 28 nov. 3 eks. en 5 dec. 2 eks.

Kneu 16 Mei 1 paartje, 15 augP 3, 26 sept. 7* en 10 okt. 3 eks. in

twee troepen overvliegend naar zuid.

Vink 3 Jan. 1 ?, 9 en 10 okt. 1 paartje, 14 nov. 2 SS en 2 $?,

28 nov. 1 paartje en 5 dec. 2 c?<? en 2 ?$.

Rietgors '.-aargenomen van af 28 maart tot 10 okt. De 2 paar broedvogels

tot begin aug. aanwezig. 23 Mei 3 27 juni 1 paar met jong.

De waarnemingen op 26 sept. (2 eks.) en 10 okt. (1 eks.) zullen

wel doortrekkers geweest zijn.

Huisinus Gehele jaar aanwezig» De drie "broed/paren zoals elk jaar onder

de dakpannen van het geniaal hij de Slaperdijk» Vanaf 3 jan» tot

en niet eind nei 4-8 eks» Op 6 juni 19 eks. waarbij de jongen

werden gevoerd. Van 20 juni tot 9 okt. 23-42 eks. In de laatste

2 maanden van het jaar weer minder, n.1. 3-6 eks.

Ringmus 14 Febr., 6 en 7 noi telkens 6 eks. 25 Dec» 1 eks.

L.A. Weber E. Dijkstra Indischestraat 131? Haarlem#


