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Heksloot 1980

Ook in 1980 is de Heksloot, gelegen tussen Vondelweg, de Spaarndam-

se weg en de Slaperdijk tussen Haarlem en Spaarndam, weer geinven-

tariseerd op broed-en aanwezige vogels.

Evenals het vorig jaar werd het gebied nog al eens verstoord door

loslopende honden en de jeugd.Ook werd er op de Heksloot gejaagd,

niet in het weekend maar door de week. Op 22 dec. werd er bijv.

gejaagd op Hazen en Wilde eenden: hiervan werden enige ex. afgescho-

ten.Opvallend was daarbij dat E. v. Huijssteeden waarnam dat men een

Haas afschoot en dat de jagers het gewonde dier gewoon lieten lo-

pen!
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Ook dit jaar waren er weer goede trekdagen,vooral op 11 en 12 okt.

Op andere dagen was er ook nog wel trek.Op 12 okt. werd zeer veel

waargenomen,waaronder veel Koperwieken.

Het weer:

Zoals normaal hadden we weer een kwakkelwintertje:midden jan. zat

de temp. rond het vriespunt en tot begin apr. bleef de temp. han-

gen onder en rond de 10°C.

Van half apr. tot midden okt. zat de temp. tussen de 15 en 24°C.,

waarbij het meestal bewolkt weer was.de wind waaide het meest uit

westelijke richtingen.Begin nov. hadden we de eerste bevroren slo-

ten en een week later de eerste sneeuw.Toch bleven in de laatste

maanden van het jaar de temperaturen tussen de 1 en 7°C hargen

met af en toe een sneeuw-of hagelbui en winden uit westelijke en

oostelijke richtingen.

Opvallend is dat het aantal broedparen van het Waterhoen niet is

gestegen,vat vel te vervachten zou zijn,tervijl het aantal broed-

paren van de Meerkoet al veer op het oude peil van voor de vinter

1978-1979 zit.

Vermeldensvaard is het toegenomen aantal broedparen van de eenden,

vooral de Slob-en Wilde eend,maar daar staat tegenover dat de

Wintertaling dit jaar hier niet meer heeft gebroed.

Bij de Meerkoet is nog te vermelden dat 1 paar 3 broedsels groot-

bracht en dat bij het groot brengen van het 3
e
broedsel een juv.ex.

van een eerder broedsel meehielp de pulli te voeren (zoals dit ook be-

kend staat bij het Waterhoen).

Broedvogels 1980 (tussen haakjes die van 1979)

Fuut 6 1! 4 !I
Bergeend 1 I

* \

)

Wilde eend 22 I 16)

Wintertaling - | 1 ,

Slobeend 9 < 2 1
Kuifeend 2 I 1 ,

Knobbelzwaan 2 I 1

Waterhoen 4 < 4
<

Meerkoet 11 I
>

7
<

Scholekster 1 I 2;

Kievit 13 < 11 )
Grutto 8 I,9)I

Watersnip (1I?

Tureluur 6 1[6
Veldleeuwerik 4 ! 4

Graspieper 6 1 6

Gele Kwikstaart 1 I —

Merel 1 I 2

Kleine karekiet 5 I 6

Rietzanger 1 I 2

Rietgors 2 I,2

Huismus 2 I 2

Spreeuw 1 IW
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Als we deze getallen eens in een

grafiek gaan intekenen zien we

leuke dingen.

De maanden febr. en juli zijn wat

betreft de aantal soorten het

minst:de maand febr. waarschijn-

lijk doordat de vogels op hun

winterbestemming zijn en daar

rustig het voorjaar afwachten

(in maart zien we dan ook een

aardige stijging),en in juli

doordat alle vogels bezig zijn

met de broedzorg en de rui.In

de maanden mrt.,okt. en nov.

zijn de meeste soorten waargeno-

men,wat waarschijnlijk verband

houdt met resp. de voorjaars-

en de najaarstrek.

Overzicht van de aanwezige vogels (totaal 99 soorten en 1 ondersoort)

Aalscholver:

Op 12 okt. 1 ex. vissend in de bunkergracht.

Fuut.

Gehele jaar aanwezig met 1-12 ex.Vanaf begin okt. met 1-6 ex. tot

eind dec.Op 8 mrt. werd de eerste nestbouw waargenomen (1979 10 mrt.)

Op 20 mei de eerste pulli gezien (1979 19 mei).

Dodaars.

Op 19 en 20 jan. 4 ex. op het Noorder Buiten Spaarne (N.B.S.).In

juni 2 maal 1 ex. (zang gehoord) en in okt. en nov. 1 ex. gezien.

De aantallen soorten in de verschillende maanden (tussen haakjes

die van 1979)

jan. 49 1[49) mei 50 1'51 ]I sept. 48 IS 53 !
febr. 44 1 4°) juni 46 1'50 I okt. 52 I[56)
mrt. 1 57) juli 42 1[39 ( nov. 55 I[52)

apr. 54 1144) aug. 51 I[ 55; I dec. 47 I(49)
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Blauwe reiger.

Van half mei tot begin sept. met 5-25 ex.In de eerste en laatste

maanden van het jaar met 1-5 ex.Op 27 sept. 3 ex. hoog overtrek-

kend naar ZW.

Lepelaar.

5 maal waargenomen.Het eerste ex. op 6 apr. en verder op 13 apr.

en 11 juli 1 ex.Op 13 juli werden 10 ex. waargenomen en op 8 aug

vlogen 2 ex. over naar Z.

Knobbelzwaan.

Gehele jaar aanwezig met 1-6 ex.Alleen op 6 dec. niet,toen varen

�

er 16 ex. aanwezig.Van juli t/m okt. vertoefden er 4 paren met

jongen op de Heksloot (er hadden maar 2 paar hier gebroed),waarvan

het opvallend was dat er 1 ad. ex. met 6 jongen rondzwom.Dit ex.

had de jongen dus alleen grootgebracht.Op 6 apr. het eerste bezette

nest en op 10 apr. het tweede.

Kleine zwaan.

Waargenomen op 3 nov. 2 ex. overvliegend en op 16 nov. toen 2 ex.

in de bunkergracht zwommen tussen de Smienten.

Grauwe gans.

Op 23 mrt. en 6 apr. resp. 14 en 11 ex. fouragerend.Op 6 apr. ook

nog 14 ex. overvliegend en op 13 apr. 15 ex. naar N.

Kleine rietgans.

Op 3 nov. 1 ex. naar NO.

Kolgans.

Op 24 jan. 21 ex. in V-formatie naar 0. (17.15) en op 30 apr.

1 gewond ex.

Sneeuwgans.

Op 6 jan. 2 ex. (med.v.Dijk.)

Brandgans.

Op 27 febr. 1 ex. aanwezig.

Bergeend.

Het hele jaar aanwezig met 1-19 ex.Vanaf okt. met minder ex.(l-8).

Op 5 juni werd een paar gezien met 5 pulli.Vanaf 21 juni werd

regelmatig een paar gezien met jongen,op 27 juli nog 5 juv.

Nijlgans.

Kan het hele jaar gezien worden (in elke maand) met 1-2 ex.,op 11

juli verden 6 ex. gezien.

Wilde eend.

Gehele jaar aanwezig met 11-102 ex.Vooral hogere aantallen in de

maanden mrt.,sept.,begin okt.,eind nov. en dec.Op 6 juni 22 99
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met 102 pulli.Op 20 mei het eerste & in eclipskleed en op 6 sept.

de eerste uitgekleurde o* en weer de eerste balts.

Krakeend.

Maar liefst 12 waarnemingen met 1-6 ex.Deze eendensoort wordt hier

steeds meer gezien.V/aargenomen van jan. t/m mei en in nov. en dec.

Wintertaling.

Van jan. tot half apr. met 2-20 ex.,hierna afnemende aantallen en

na 26 mei worden er geen ex. meer gezien.Op 10 aug. weer de eerste

ex. en tot eind dec. met 4-47 ex.

Zomertaling.

Op 8 mrt. een paartje fouragerend op ondergelopen land.

Smient.

Vooral in jan. verbleven er veel ex. op 't ijs van het N.B.S. en

de Mooie Nel(+3.500 ex.).Van febr. tot half mrt. aantallen tussen

de 76-380 ex.
f
daarna snel afnemend en op 10 apr. worden de laatste

ex. gezien.Op 1 sept. weer de eerste ex. en later in nov. en dec.

oplopende aantallen tot 540 ex.Regelmatig zijn er baltsvluchten

te zien.

Slobeend.

Het was een goed slobeendenjaar.Van begin jan. tot begin aug. met

1-29 ex.Daarna oplopend tot in sept. met 128 ex.Hierna weer afnemend

met 47 pulli en op 27 sept. de eerste uitgekleurde d*.

Kuifeend.

Deze eendensoort wordt het hele jaar waargenomen met 1—26 ex.Op 25

juni het eerste 9 met 5 pulli.

Tafeleend.

Alleen op 3 febr. 9 ex. op de bunkergracht en verder nog 4 waar-

nemingen van ex. op het N.B.S.

Brilduiker.

Op 20 jan. een 9 op het N.B.S.

Grote zaagbek.

Op 3 mrt. 1 paartje op de bunkergracht en in jan. 3 waarnemingen

van ex. op het N.B.S. (26 jan. 17 ex.).Op 26 nov. en 6 dec. resp.

2 en 4 ex.

Nonnetje.

Op 19 en 20 jan. 6 ex. op het N.B.S. (5ó\19).

Sperwer.

3 waarnemingen;op 8 febr.,17 febr. en 9 nov. 1 ex.

BRILDUIKER
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Buizerd.

5 maal waargenomen;op 20 jan., 3 en 17 febr.,8 mrt. (n.N.) en op 12

okt. met 1 ex.

Blauwe kiekendief.

4 waarnemingen van een ?, 1 in jan.,febr. en mrt. en 1 in sept.

Bruine kiekendief.

Op 13 apr. 1 n.N.,op 26 mei 1? circelend n.N. en op 26 aug. 1?.

Torenvalk.

Wordt het hele jaar aangetroffen met 1-2 ex.Eén maal 3ex.

Boomvalk.

Op 30 apr. 1 ex. n.N. en op 1 sept. 1 ex. aanwezig.

Patrijs.

In jan. 1 maal waargenomen met 9 ex.Van mrt. t/m juni 5 waarneming-

en van 1 ex. en in okt* en dec. 4 waarnemingen met 6-9 ex.

Fazant.

Op 5 juli een 9 met 5 pulli.

Waterral.

Op 9 mrt. 1 ex. langs de Nieuwe rijweg.

Waterhoen.

In jan. met 1-4 ex.,hierna oplopend van febr. tot eind okt. met

3-12 ex.Eind okt. een top van aanwezige ex. met 24, hierna weer af-

nemend.Op 13 apr. het eerste nest bezet.2 juv. werden slachtoffer

van het verkeer.

Meerkoet.

Gehele jaar aanwezig.Begin jan. rond de 30 ex.,hierna een toename,

op 26 jan. werden 1360 ex. geteld (grazend op het weiland),hierna

tot half mrt. aantallen van 149-477 ex.Rond eind mrt. zaten we

weer met de eigen broedvogels en schommelde de aantallen tot irjdec.

het winterbestand weer is bereikt van tussen de 300 en 700 ex.Er is

veel uitwisseling met de ex. op de Mooie Nel.Op 10 apr. 't eerste

nest bezet en op 30 apr. de eerste pulli.

Scholekster.

Wordt elke maand waargenomen.Eind febr. verschijnen er troepen

(tot totaal 125 ex.) die later weer uit elkaar vallen en dan zie je

de paren verspreid staan (toch dit jaar maar twee broedgevallen).

Op 14 juni de eerste pulli gezien.Het aantal ex. tijdens de broed-

tijd zit tussen de 20-30 ex.Vanaf aug. neemt het aantal sterk af

en in de laatste twee maanden wordt er maar een enkel ex. gezien.
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Kluut.

Van 22 apr. t/m 26 juni met 1-2 ex. en op 3 nov. 1 ex.

Kievit.

Mits geen vorst in de grond het hele jaar aanwezig.Op 1 jan. werden

461 ex. geteld en op 12 jan.

was er vorsttrek met 264 ex.

in 11 tr. n.Z. en toen waren

er nog maar 2 ex. aanwezig.

Half febr. weer grotere aan-

tallen aanwezig (552 ex.).Tot

eind apr. met 94-314 ex.In de

maanden mei/half juli met 30-

90 ex.Hierna weer oplopend en

t/m dec. met 31-334 ex.De eer-

ste groepsvorming voor de na-

jaarstrek op 6 juni met 32 ex.

in 1 troep.

Trek:6 en 14 juni,1 en 27 sept.,12 okt., 3 en 8 nov, en 6 dec. met-

resp. 8
4
n. Z.,13

2
n.Z.,8

3
n.ZW.,6

1
n.Z.,15

2
n.ZW., en 17

1
n.ZW.

Goudplevier.

Op 1 jan. 13 ex. (voor de vorstinval).Van eind mrt. t/m 27 apr. met

4-93 ex.Op 13 apr. enkele ex. in zomerkleed.8 aug. waren de eerste

ex. weer terug en t/m eind dec. met 1-112 ex.Trekrop 12 jan. I6
1
n.

Z. samenvliegend met Kieviten.

Steenloper.

Alle waarnemingen zijn uit de maand dec. met 1-31 ex.

Watersnip.

Gehele jaar aanwezig. Van jan. t/rji aug. 1-12 ex. hierna oplopende

aantallen en van sept. t/m nov. 5-250 ex.Van eind nov. t/m eind

dec. 1-20 ex.

Bokje.

Op 21 sept. werd 1 ex. waargenomen.

Wulp.

Aanwezig 4 maal 1 ex. waargenomen in febr.,mrt.,okt. en dec.,ver-

der op 12 jan. l3
1
n.Z.,l sept. l6

1
n.W. en op 3 nov. 2

1
n.ZW.

Regenwulp.

Op 11 juli 1 ex. aanwezig.

Grutto.

De eerste ex. werden genoteerd op 17 febr.,hierna oplopende aan-

KIEVIT
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tallen tot op 10 apr. toen er 69 ex. aanwezig waren.Na eind apr.

een daling tot begin juli (12-25 ex.),midden juli een doortrek-

top met 71 ex. en het laatste ex. werd gezien op 16 aug.

Oeverloper.

Op 15 en 20 mei resp. met 1 en 5 ex. en op 8 en 16 aug. en 6

sept. resp. met 3,2 en 1 ex.

Kemphaan.

Wordt hier steeds minder gezien, 7 waarnemingen met 1-5 ex.

Tureluur.

Op 8 febr. al een ex. aanwezig, eind mrt. begint het aantal pas

goed op te lopen en dan verblijven er tot en met juli 13-28 ex.

In dec. worden er nog 2 keer 1 ex. waargenomen.Op 26 mei de

eerste pulli.Trek op 2 mei 32 n.N.

Zwarte ruiter.

2 maal waargenomen in apr. met 1 ex. en 11 waarnemingen van juli/

nov. met 1-2 ex.Op 26 apr. 1 ex. in overgangskleed.

Bonte strandloper.

Vanaf begin nov. t/m dec. met 1-15 ex. four. op ondergelopen wei-

land.

Grote mantelmeeuw.

Van jan. tot begin mrt. met 1-3 ex. en vanaf begin aug. t/m eind

dec. met 1-+30 ex.

Kleine mantelmeeuw.

In aug. t/m okt. 5 waarnemingen met 1-3 ex.Op 20 jan. 1 ex. op

het N.B.S.

Zilvermeeuw.

Het hele jaar aanwezig met 1-29 ex.Uitschieters 26 okt.,24 en 30 dec.

dec. met resp. 41,91 en 35 ex.

Stormmeeuw.

Gehele jaar aanwezig met 1-43 ex.Op 1 jan. +328 ex. op het ijs van

het N.B.S. en op 24 dec. 133 ex.

Kokmeeuw.

Het gehele jaar waargenomen,de aantallen lopen sterk uiteen van-

wege de slaapplaats (dus de tijd van de dag dat je inventariseert).

Van jan. t/m half apr. met 43-463 ex. hierna tot half juli met 26-

38 ex. en later weer oplopend tot 62-638 ex.Op de slaapplaats niet

speciaal geteld,maar twee keer aantallen geteld van +1400 ex.
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Visdief.

Van 22 apr. t/m 16 aug. met 1-4 ex. four.

Zwarte stern.

Op 2 mei 2 ex. four. met 2 Visdiefjes boven de bunkergracht en

op 30 mei 4 ex. boven het N.B.S.

Houtduif.

Het hele jaar aanwezig. Van jan. t/m juni met 1-70 ex.Vanaf juni

geen grote aantallen gezien, behalve op 26 en 30 okt. en 3 nov.

toen resp. 340,383 en 200 ex. aanwezig waren.

Holenduif.

Op 1 jan. 1 ex. tussen Houtduiven.

Turkse tortel.

Het hele jaar wordt deze soort overvliegend waargenomen tussen

Haarlem en Spaarndam en v.v. met 1-4 ex. en op 22 dec. zelfs 6ex.

Koekoek.

Op 26 mei en 15 juni 1 ex. op het Fort Zuid roepend en op 13

juli 1 ex. gehoord.Op 16 aug. 1 juv. met bedelroep,waarop hij

gevoerd werd door een karekietachtige.

Gierzwaluw.

Vanaf 30 apr. t/m 10 aug. met 1-18 ex.

Veldleeuwerik.

In febr. en mrt. met 5-34 ex. en van apr. tot begin okt. met 1-

6 ex. Van half okt. t/m eind dec. met 1-17 ex.Eerste zang op 1mrt.

Trek op 11 en 12 okt. met resp. 2
1

n.ZW en 155
14

n.ZW.

Boerenzwaluw.

De aantallen zijn niet groot geweest.Het eerste ex. werd op 13

apr. gezien en t/m half juli met 1-5 ex.,hierna grotere aantallen

door de trek en op 1 sept. +40 ex.De laatste ex. op 12 okt. gezien.

Trek op 1 en 6 sept.,6,11 en 12 okt. met resp. 1 9
4

n.ZW.,3
1

n.ZW.,

3
1

n.ZW.,2
1

n.ZW. en 9
3

n.ZW.

Huiszwaluw.

Eerste ex. op 30 apr. en tot half juni met 1-12 ex.
f
hierna tot 6

sept.,met 6-27 ex.,behalve op 1 sept. toen +100 ex. four. boven

het terrein vlogen samen met +40 Boerenzwaluwen.

Graspieper.

Gehele jaar aanwezig met 2-18 ex.,behalve in de trektijd (eind

sept. t/m begin okt.) toen waren 21-48 ex. aanwezig.Trek op 6,

11 en 12 okt. met resp. 2
1

n.ZW.,9
3

n.ZW. en 2
1

n.ZW.
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Witte kwikstaart.

Vanaf 8 mrt. t/m 12 okt. met 1-2 ex.Op 6 apr. werd een Rouw-

kwikstaart waargenomen (M.a. yarellii).

Gele kwikstaart.

Vanaf 6 apr. t/m 21 sept. 1-5 ex.In juni regelmatig een paartje
2 4

met voer slepend.Trek:op 2 en 4 mei met resp. 3 n.N. en 5 n.N.

Kramsvogel.

Van 1 jan. t/m 26 apr. met 1-25 ex.De eerste ex. op 12 okt. en

t/m eind dec. met 1-41 ex.Trek op 12 okt. 8
2

n.ZW.

Koperwiek.

Van 1 jan. t/m 6 apr. met 1-77 ex.De eerste ex. weer op 12 okt.

?4
en tot eind dec. met 1-42 ex.Trek op 12 okt. 798 n.ZW.

Zanglijster.

Van eind sept. t/m okt. 4 maal overvliegend waargenomen n.Z.

Merel.

Gehele jaar aanwezig met 1-4 ex.

Tapuit.

Op 30 apr. en 2 en 4 mei met 1 ex.Vanaf 16 aug. t/m 19 okt. 7

maal waargenomen (1 maal 2 ex.).

Paapje.

Op 26 mei,15 aug. en 1 sept. met resp. 1,2 en 2 ex.

Kleine karekiet.

Eerste ex. op 20 mei en tot 1 sept. met 1-9 ex.

Bosrietzanger.

Op 14 juni 2 ex. zingend,hierna niet meer gehoord.

Rietzanger.

Vanaf 26 mei t/m 16 aug. met 1-4 ex.Zang en baltsvlucht gezien.

Grasmus.

Op 16 aug. zat een trekker in een wilg langs de Nieuwe rijweg.

Fitis.

Op 14 juni 1 ex. zingend in de bomen bij gemaal.

Tjiftjaf.

Op 16 aug. 1 ex. zingend.

Koolmees.

Gehele jaar gezien met 1-2 ex.Op 30 okt. en 22 dec. resp. 4 en 5 ex.

Pimpelmees.

Ook het hele jaar aanwezig met 1-5 ex.Op 14 juni een paartje met

5 uitgevlogen jongen.

Winterkoninkje.

Op 8 mrt. en 29 nov. 1 ex. in het riet.
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Rietgors.

Waargenomen van 8 mrt. t/m 8 nov. met 1-5 ex.Op 22 apr. pas

het eerste 9 waargenomen.

Vink.

Op 23 febr. 2 ex. overvliegend en in trektijd op 27 sept.,6,11

en 12 okt. resp. 1,4,5 en 2 ex. overvliegend n.Z.Op 8 nov. 1 ex-

aanwezig.

Keep.

Op 12 okt. 1 ex. overvliegend n.Z.

Groenling.

Van 10 mrt. tot 16 dec. waargenomen met 1-6 ex.,meestal over-

vliegend. Aanwezige ex. meestal bij de woonarken,daar ook op 26

mei 1 ex. zingend.

Putter.

14 maal waargenomen met 1-4 ex.Op 26 sept en 27 dec. met resp.

11 en 8 ex. meestal four. op distels.

Kneu.

Eerste ex. gezien op 6 apr.,tot 16 nov. met 1-6 ex.

Huismus.

Gehele jaar aanwezig met 4-45 ex.,meestal bij de woonarken of

vliegend van Haarlem naar Spaarndam en v.v.

Ringmus.

Op 12 okt. en 25 okt. 1 ex.

Spreeuw.

Gehele jaar aanwezig. In de eerste drie maanden en de laatste twee

met 11-500 ex..daartussen met 7-173 ex.Op 26 mei werden de eerste

juv.ex. waargenomen.Op verschillende dagen werd roesttrek gezien.

Zwarte kraai.

Natuurlijk het gehele jaar te zien,met 1-10 ex.,behalve op 6 sept.

en 24 dec. toen er resp. 19 en 39 ex. aanwezig waren.

Bonte kraai.

Van 1 jan. t/m 8 mrt. met 1-6 ex.,behalve op 20 jan.,toen zaten er

12 ex. op het ijs van het N.B.S.Op 3 nov. werd de eerste weer ge-

zien en t/m 30 dec. met 1-6 ex.

Roek.

Op 25 okt. 7 ex. n.ZW.

Kauw.

Het gehele jaar aanwezig met 2-360 ex. vooral langs de Vondelweg,

Op 3 nov. 85 ex. initr. hoog overvliegend in zuidelijke richting.

KEEP

�
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Ekster.

Gehele jaar te zien met 1-4 ex.Op 8 nov. en 6 dec. echter resp.

6 en 7 ex.

Hierbij wilde ik de Hr.E.Dijkstra,de Hr.E.Swemle en E.v.Huijs-

steeden bedanken voor het geven van hun waarnemingen die be-

trekking hadden op de Heksloot'.

Fred Cottaar

Iepenstraat 10

2023 SV Haarlem.


