
Heksloot 1979

Het weer:

We begonnen dit jaar weer eens echt ouderwets koud met hagel, sneeuw en ijs,

en met vorst (tot zelfs beneden de -10°C hier in de buurt). Ongeveer midden

maart begon het weer toch weer een beetje beter te worden, met temperaturen

rond de 10°C, maar soms met veel wind. De perioden tussen april en augustus

waren redelijk, al werd de zon niet al te vaak gezien, maar de temperaturen

kwamen toch wel een paar keer boven de 20°C. Het najaar was niet slecht; men

kon elk weekend het gebied redelijk goed inventariseren. Af en toe was er een

buitje of zelfs veel wind, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Een paar goede

trekdagen (o.a. 7 en 20 oktober) werden nog even meegenomen.

Vermeldenswaard is de achteruitgang van de Meerkoet (van 12 naar 7 paar) en

de Waterhoen (van 10 naar k paar) wat wel gevolgen zijn geweest van de strenge

winter.

Opmerking: in juli is het gebied niet vaak bezocht (vakantie) waardoor mis-

schien een te laag aantal is weergegeven.

Broedvogels 1979

De aantallen soorten in de verschillende maanden:

Zoals gebruikelijk werd ook in 1979 de Heksloot weer geïnventariseerd op

broed en andere aanwezige vogels.

Een paar algemene opmerkingen: In het begin van het jaar werd in de hoek

bij de Vondelweg en de Spaarndamseweg een stuk weiland omgeploegd, dat de

bestemming als volkstuintjes kreeg. Het gebied werd nogal eens verstoord door

door loslopende honden en de jeugd. Opvallend vond ik dat het gebied door

veel mensen bewandeld wordt; die mensen vonden het, als ik ze wel eens aan-

sprak, een zeer mooi wandelgebied.

Fuut k Meerkoet 7 Graspieper 6

Wilde eend 16 Scholekster 2 Merel 2

Wintertaling 1 Kievit 11 Kleine karekiet 6

Slobeend 2 Grutto 9 Rietzanger 2

Kuifeend 1 Watersnip 1? Huismus 2

Knobbelzwaan 1 Tureluur 6 Spreeuw 2

Waterhoen k Veldieeuwerik «t Rietgors 2

jan april kk juli 39 okt
. 56

febr. ko mei 51 aug. 55 nov. 52

maart 57 juni 50 sept . 55 dec.
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Overzicht van de aanwezige vogels

Fuut Gehele jaar aanwezig met 1-2 ex., in het broedseizoen de mees-

te ex. In het voor- en naseizoen met 1-8 ex. Op 10 maart werd

de eerste nestbouw geconstateerd; begin mei de eerste eieren

en op 19 mei de eerste jongen.

Dodaars Slechts 2 maal waargenomen en wel op 1 jan. en 11 nov, met resp.

3 en 5 ex.

Blauwe reiger Gehele jaar aanwezig met 1-12 ex. Van jan. tot april met 1-5 ex.,

mei-sept. 12 ex. en okt. - dec. 1-7 ex.

Lepelaar Het eerste ex. werd gezien op 6 maart, daarna op 6 mei en 29 juli

met resp. 1 en k ex. In aug. het meest waargenomen (5 aug.

19 aug.) met 1-5 ex.

Knobbelzwaan Ook deze soort is het hele jaar aanwezig met 1-12 ex. Op 11 en

12 mei een uitzondering met resp. 2k en 29 ex. Op 12 mei werd

het eerste en enige nest geconstateerd.

Kleine zwaan In nov. en dec. 3 maal waargenomen met 1-3 ex.

Grauwe gans Op *+ febr. werden 120 ex. genoteerd.

Kolgans Op 13 jan. en 28 febr. met resp. 2b en ex. overvliegend.

Rotgans Eind febr. 1 —18 ex. en begin maart 1-2 ex. De troep van 18 ex.

kwam gevlogen uit zuidelijke richting en streek neer op het

weiland.

Canadese gans Van begin maart tot begin april waren er 2 ex. aanwezig.

Bergeend Van 3 maart tot en met 2k dec. met 1-25 ex. Opvallend is dat in

de maanden maart-juli meer Bergeenden in het gebied aanwezig

waren (3-25) dan in de laatste k maanden van het jaar (1-11).

Op 7 juli werd een vr. Bergeend gezien met 2k pulli (23 kleine

en 1 opvallend grote), waarschijnlijk overgekomen uit een ander

gebied, na deze datum ook niet meer gezien.

Nijlgans Waargenomen met 2-9 ex. In het begin en midden van het jaar met

meer ex. (2-9) dan in de laatste 3 maanden van het jaar (2).

Wilde eend Gehele jaar aanwezig met 7-220 ex. Op 19 mei werden de eerste

pulli gezien. Op 2k juni vr. met 104 pulli.

Krakeend Van maart tot mei en van aug. tot okt. met 1-2 ex. Meestal wer

den mannelijke ex. waargenomen.

Wintertaling Het hele jaar gezien met 1-69 ex. In de maanden febr. en sept/

nov. met meer ex. (1—69) dan in de andere maanden (1-3).

Zomertaling Op 25 maart werd een mn. gezien.

Smient Van begin jan. tot 2k april met k- +700 ex. Op 26 aug. werden

weer de eerste ex. (5) gezien. Tot eind dec. met ex.

Vaak in gezelschap met slobeend.
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Pijlstaart Op 25 nov. een vr. rondvliegend boven de Heksloot.

Slobeend Gehele jaar aanwezig met 1-121 ex Vanaf 29 aug. een toename van

het aantal ex. tot nov. (2-121) in de andere maanden max. h*\ ex.

Op 20 okt. werden 53 ex. (vr. + mn.) hoog overvliegend in V-for-

matie waargenomen in zuidelijke richting

Kuifeend Gehele jaar aanwezig met wederom 1 broedpaar. Het aantal ex. is

niet groot (1-11), waarvan het merendeel vr. Op 5 maart werd de

eerste balts waargenomen.

Tafeleend Alleen het eerste half jaar met 1-8 ex., met uitzondering van 28

okt. toen er 2 ex. werden waargenomen in het tweede half jaar.

Brilduiker Op 2k jan. zwom een vr. op het Noorder Buiten Spaarne.

Grote zaagbek Van 2k jan tot 3 april met 39-126 ex. op het Noorder Buiten

Spaarne, en in dec. met k-7 ex. op de Heksloot.

Midozaagbek Op 2h jan. en 3 maart een paartje op het Noorder Buiten Spaarne.

Nonnetje Op 23 febr. en 2 maart met resp. 2 en 3 ex. op het N.B.Spaarne

Sperwer Op 9 jan., 21 febr., 3 maart en 3 nov. 1 ex. Het ex. op 3 nov.

vloog door in zuidelijke richting, terwijl de andere 3 waarne-

mingen jagende ex. betrof.

Buizerd Op k febr. 1 ex. en op 21 dec. 1 ex. zittend op een prooi.

Ruigpootbuizerd Op 2k en 31 december 1 ex. circelend boven het gebied, was

zeer fraai te zien.

Bruine kiekendief Op 2 juni en 12 aug. een vr. overvliegend.

Blauwe kiekendief Op 6 jan., 13 jan», febr., 23 febr. en 25 nov. een vr.

behalve het ex. op 13 jan», dat doorvloog in westelijke

richting, werden alle andere ex. jagend gezien.

Torenvalk Alleen in de maanden april en juli niet waargenomen. In de andere

maanden 1-2 ex. Meestal 1 ex. en dan betrof het nog meestal een vr.

Patrijs Van 10 maart tot 29 aug. met 1-3 ex. In nov. en dec. 7-17 ex.

Op 29 aug. werden 3 ex. gezien, genietend van een zandbad.

Fazant Op k febr., 12 aug. en 26 aug. met 1 mn. ex. en op 21 okt. en

11 nov. met resp. 7 en 2 ex.

Waterhoen Gehele jaar aanwezig met 1—13 ex., maar beduidend minder dan in

1978.

Meerkoet Gehele jaar aanwezig met in febr. een top van + 1650 ex., lang-

zaam aflopend tot in mei met ex., later in het jaar weer

oplopend van (aug) tot 57-203 ex. (nov.) en in dec. weer

dalend (13-9 ex.). Op 13 april werd het eerste bezette nest ge-

zien en op 12 mei werden de eerste jongen waargenomen.

Scholekater Van 28 febr. tot en met april met 15-52 ex., april/juli 3-38 ex.

en aug./dec. 1-7 ex., met de opmerking dat in sept. maar êên
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waarneming van 1 ex. is. Opvallend is ook dat in het voorjaar

deze soort met veel aantallen vertegenwoordigd is in een be-

paalde hoek van het gebied. Later verspreiden ze zich meer.

Kluut Van 31 maart tot 2 juli met 1-6 ex., meestal fouragerend in de

slootjes.

Bontbekplevier Op 9 jan. en 2k maart met resp. 7 en 9 ex.

Goudplevier Van 18 maart tot 2k april met 1-8 ex. en van 29 juli tot en met

2k dec. met 4-223 ex.

Kievit Aanwezig van 23 febr. tot en met 2k dec. Van febr. tot en met

mei met 3-66 ex., later oplaopend in juni tot okt. met 15^-335

ex. en in nov. + 650 ex. In dec. 16-369 ex. Op 2k maart werd de

eerste balts gezien. Op 12 mei werd het eerste nest gevonden.

Op 2 juni trokken de eerste ex. weer en wel 19 ex. in 6 tr. in

zuidelijke richting.

Trek: op 7, 20 en 27 okt. en 1 dec. met resp. 10
,

2*+
,

1*+9

1
en 27 ex. n.Z.

Bonte strandloper Op 17, 23 en 2k maart resp. 1, 1 en 3 ex.fouragerend.

Tureluur Behalve febr. het gehele jaar waargenomen. Op 9 jan. het eerste

ex.
,

vanaf aug. hadden de meeste ex. het gebied verlaten op

1-12 ex. na, behalve op 30 september toen nog 6 ex. werden waar

genomen, 2h maart werd de eerste balts gezien.

Zwarte ruiter Van 29 aug. tot 27 okt. *f x 1 ex. gezien. Op 30 sept. werden

30 ex. gezien.

Groenpootruiter Op 26 aug., 16 sept. en 22 sept. werd 1 ex. waargenomen.

Oeverloper Op 5 mei en 12 mei met resp. 1 en 5 ex.

Bosruiter Eén ex. op 9 sept. en 21 okt.

Witgatje Op 26 aug. vloog 1 ex. luid roepend over.

Kemphaan In juni werd deze soort 3 maal gezien' met 1-2 ex. Op 2k en 31

dec. met 1 ex.

Wulp Op 13 jan. 6 ex. In maart regelmatig met 1—16 ex., hierna met

1-2 ex. Op 17 juli vlogen er 5 ex. in zuidoostelijke richting

en op 22 sept. 8 ex. in zuidelijke richting.

Grutto Op 3 maart werden de eerste ex. waargenomen, hierna tot en met

juli 9-58 ex., met op 100 maart een top van 87 ex. en op 30

juni 6k ex. Op 12 mei werd het eerste nest gesignaleerd en op

19 mei de eerste jongen.
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Rosse grutto Op 3 mei verbleven 3 ex. in 1 tr. in het gebied, ze werden ver-

jaagd door een grutto die reeds in het bezit van een territorium

was.

Bokj e Op 23 december werd een ex. gezien

Watersnip Vanaf 7 maart tot

en met juni met 1

tot 21 ex. Van ju-

ni tot en met nov.

1-210 ex. en in dec

met 1-6 ex. In de

zomer werd regelma-

tig een balsend ex.

gehoord (in mei en

juni), dit duidt

waarschijnlijk op

een broedgeval; we

zullen deze soort

in ieder geval in

1980 scherper in de

gaten houden.

Kokmeeuw Gehele jaar aanwezig. Van jan. t/m april met 13- + 6050 ex.

In mei en juni k-jk ex., daarna weer oplopend tot max. +6000

ex. De grote aantallen ontstaan doordat de Heksloot een slaap-

plaats is voor meeuwen, die vooral door de kokmeeuw wordt ge-

bruikt. Men ziet ze lang voor de schemer invalt al in grote

i getalen aankomen vanaf het Spaarne en de Mooie Nel. Dit schouw-

spel gaat nog door als de schemer al is ingevallen.

Zilvermeeuw Ook deze soort is het gehele jaar aanwezig. Bij de zilvermeeuw

is hetzelfde te zien als bij de kokmeeuw, alleen in kleinere

aantallen. Jan./febr. 2-200 ex., van maart t/m april 1-14 ex.,

daarna weer oplopend tot 125 ex. Ok deze soort benut de slaap-

plaats.

Kleine mantelmeeuw Weinig gezien dit jaar. Op 13 jan., 9 sept., 11 sept.,

17 nov. met resp. J>, 1, 6, 15» en 20 ex.

Grote mantelmeeuw Vanaf begin jan. tot 10 maart met 1-110 ex. op 29 juli

weer de eerste ex., tot okt. met 1-10 ex. Later weer toenemend

met 1-110 ex.

WATERSNIP
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Stormmeeuw Gehele jaar aanwezig. Ook bij deze soort is hetzelfde te zien

als bij de Zilver- en Kokmeeuw. In jan. t/ra april 9-350 ex.,

mei/juli 1-9 ex. en later weer toenemend met 5-175 ex. Ook ge-

bruikmakend van de slaapplaats.

Visdief Van 3 mei tot 29 aug. met 1-4 ex., meestal fouragerend.

Houtduif Het hele jaar waargenomen. Van jan. t/m mei met 2-271 ex. juni-

okt. afname met 4-49 ex., later weer met 16-89 ex.

Turkse tortel Altijd werd dit duifje wel overvliegend waargenomen, meestal 1-

3 ex. Eén maal werden 6 ex. waargenomen.

Koekoek Op 2 juni vloog 1 ex. over en op 6 juni, 10 en 24 juni werden

resp. 1, 1 en 2 ex gehoord.

Velduil Op 13 januari werd 1 ex. waargenomen.

Gierzwaluw Van 3 mei tot 26 aug. werd deze soort gezien met 2-29 ex. Vooral

in aug. werden minder ex. geteld (2-4).

Grote bonte specht Op 13 jan. 1 ex. bij het Ford Zuid en op 31 dec. vloog 1 ex.

over het gebied van Spaarndam naar Haarlem.

Veldleeuwerik Gehele jaar aanwezig met 1-25 ex. In de
zomer met minder ex.

(1-9). Op 3 maart werd de eerste zang gehoord.

Trek: op 7, 20 en 27 okt. en 3 nov. werd trek naar het zuiden

waargenomen met resp. 11
,

21*f, 16
,

en 12 ex.

Boerenzwaluw Van 13 april tot 30 sept. met 1-18 ex. Eenmaal werd een troep van

23 ex. waargenomen (23 sept.). Enkele ex. in sept. solitair

hoog "pratend" overvliegend in zuidwestelijke richting. Wat

schaarser dan de huiszwaluw.

Huiszwaluw Van 24 april tot 16 september met 1-35 ex.

Graspieper Behalve febr. het hele jaar waargenomen met 1-9 ex., behalve in

de trektijd (sept./okt.) toen meer ex (4-25) in het gebied aan-

wezig waren. Op 10 maart werd de eerste zang gehoord. Trek: op

23 sept. en 7 okt. trek in zuidelijke richting met resp. 14 en

00 ex.

Witte kwikstaart Van 24 maart t/m juni 1-4 ex. In aug. tot 20 okt. met steeds

2 ex. aanwezig.

Gele kwikstaart Op 24 april werden de eerste 2 ex. gezien. In mei en juni werd

steeds een mn. waargenomen. Vanaf 26 aug. tot 7 okt. met 1-5 ex-,

met op 9 sept. een uitschieter met een troep van 21 ex.

Heggemus Op 27 okt. werd 1 ex. langs de Spaarndamseweg tussen de meidoorns

aangetroffen.

Kleine karekiet Vanaf 12 mei tot 16 sept. met 1-10 ex. Op 2 juni en 17 juni wer-

den 10 ex. zingend in het gebied aantroffen. Op 2 juni ook zelfs

één ex. zingend in een boom langs de Spaarndamseweg.
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Rietzanger Van 6 mei tot 12 aug. met 1-6ex. Op 17 juni werd een ex. met

voedsel gezien.

Paapje Op 26 aug., 9 en 23 sept. met resp. 2, k en 2 ex»

Tapuit Evenals de vorige soorten alleen in het najaar op 19 en 26 aug.

en 16 en 22 sept. met 1 ex.

Roodborst Op 11 nov. en 24 dec. 1 ex. rondstruinend tussen de meidoorns

langs de Spaarndamseweg.

Merel Behalve febr. het gehele jaar aanwezig met 1-5 ex. 2 juv. ex.

werden slachtoffer van het verkeer. Op k jan. vlogen 5 ex. in

tr. in zuidwestelijke richting.

Kramsvogel Van 9 jan. t/m 25 febr. met 1-12 ex. Op 6 mei kwamen nog + kO

ex. door. Op 20 okt. werden weer de eerste ex. gezien. In nov.

een enorme toename (zoals in meerdere delen van de polder) met

288-350 ex. In dec. weer een afname tot 17-38 ex.

Koperwiek Vanaf 1 jan. t/m k febr. met 1-23 ex. Terug op 20 okt. met 6 ex.

Evenals de Krammer een enorme toename in nov. met + 115 ex.

In dec. weer een dalend aantal Koperwieken (2-15). Meestal sa-

men met de Kramsvogel fouragerend op de weilanden.

Zanglijster Op 30 sept», 7 en 20 okt. resp. 1, 2 en 1 ex. roepend overvlie-

gend in zuidelijke richting.

Koolmees Wordt regelmatig waargenomen in de bomen langs de Spaarndamseweg

en de nieuwe rijweg met 1-5 ex. In sept. en dec. de meeste waar-

nemingen.

Pimpelmees Ook deze soort wordt regelmatig gezien, maar i.t.t. de koolmees

wordt deze mees meer in het riet aangetroffen. Vooral in de

laatste k maanden van het jaar (1-6 ex.).

Winterkoninkje Op 1 jan., 9 sept., 20 okt., 3 nov. en 2k dec. met 1 ex.

Rietgors Vanaf 18 maart t/m '\k dec. met 1-5 ex. De zingende mn. hoorde

men het meest 's morgens vroeg.

Keep Op 6 jan. h ex. op een voederplaats van het Vogelrampenfonds en

7 okt. 1 ex. roepend overvliegend in zuidelijke richting.

Vink In het begin van het jaar met steeds enkele ex., met uitschie-

ters op 5 en 6 jan. met resp. 8 en 19 ex. (ook weer op de voeder

plaats). Laatste maanden van het jaar steeds één ex.

2 1
Trek: op 23 sept., 30 sept. en 7 okt. werden resp. 10

, 7 en

10
53 ex. gezien vliegend in zuidelijke richting.

Putter Op 10 febr. 2 ex., verder vanaf 3 mei t/m 25 nov. 9 waarnemingen

met 1-10 ex. Vaak fouragerend op distels.

Groenling h maal waargenomen: op 12 mei, 19 aug., 11 nov. en 2.h dec. met

resp. 2, 1, 9 en 2 ex.
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Kneu Van Zk maart t/m 11 nov. met 1-11 ex. Vaak fouragerend op het

hooiland. Op 2h april werd zang gehoord langs de Nieuwe rijweg.

7
Trek: op 7 okt. 22 ex. naar zuid

Huismus Het hele jaar aanwezig met 1-62 ex. Meestal langs de Spaarndam-

se weg, Nieuwe rijweg en het Slapergemaal.

Ringmus Op 6 jan., 31 maart, 20 okt. en 23 dec. met resp. h, 1, 1 en 3 ex

Spreeuw Gehele jaar aanwezig met k-kj>J> ex. Alleen genoteerd zijn de ex.

die in het gebied aanwezig waren en niet de roesttrekkers.

Ekster Behalve mei het hele jaar waargenomen met 1-3 ex. Alleen in nov.

werd een keer een aantal van 5 ex. genoteerd.

Roek Op 27 okt. vlogen 6 ex. in 1 troep in zuidwestelijke richting.

Zwarte kraai Gehele jaar aanwezig met 1-12 ex., meestal rond de 3-k ex.

Bonte kraai Vanaf 1 jan. t/m 3 maart 2-13 ex. Op 17 okt. terug tot Zh dec.

met 1-4 ex. Op 25 nov. vlogen 6 ex. in k tr. in zuidelijke

richting.

Kauw Wordt het hele jaar gezien met 2- + 125 ex., meestal bij de

Vondelweg of daar vlakbij fouragerend op het weiland.

Met dank aan: Hr.E.Dijkstra

E.v.Huijssteeden

F.J.H. Cottaar
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