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Verslag Heksloot 1976

Zeer koude maand maart, met in de eerste helft veel nachtvorst.Toch

volop Klein Hoefblad 'en Spaankruid in bloei.

In tegenstelling tot 1975 nog weinig kieviten nesten en eieren vol-

gens rapers op laatste dag, 5 april.

nog nacht-temp. van -5 °C. r ..

:

Begin mei gestimuleerd door de plotselinge warmte golf, 28°C.,keren

met de zuidelijke wind tal van vogelsoorten terug.

Langs het Molenpad een.jol van,de Paardebloem met normale bloem

maar met dikke platte'band stengel.

Tijdens broedseizoen veel onrust door betreden van de weilanden door

jeugdige personen vanaf Vondelweg, waardoor slecht resultaat bij de

Kieften.

Al was het maar kortstondig, toch genoten van aanwezigheid Brand-

en Kleine Rietganzen. Kleine Zwanen langer waargenomen dan ooit eer-

der het geval geweest is.

Nadat eerste Smienten op 5 aug. hier aankwamen om de ruitijd door te

brengen, groeide hun aantal tot ± 400 eks.

Aardige v/aarneming was pok de overvliegende Grauwe Ganzen en Wilde

Zwanen.

•Door '-de langdurige droogte al op 15 juli wegtrekkende Kieviten, wegens

voedselgebrek?

Waarop het minder aanwezig zijn van de Kramsvogels en Koperwieken in

het najaar ook te verklaren is.

BROEDPAREN s

Fuut 2

Wilde eend 14

Wintertaling 2

Zomertaling,, - 1

Slobeend 2

Knobbelzwaan 2

Waterhoen 7

Meerkoet *■ 10

Scholekster 3

Kievit 8

Grutto 9

Tureluur 3

Veldleeuwerik 3

Graspieper 2

Kleine Karekiet 2

Rietzanger 1

Rietgors 3

Huismus 2

Spreeuw 2

Laatste week van januari bij sneeuw en vorst van -5 tot -10°C. en

N.N.O wind 7, overtrekkende ganzen en kieviten.

Kieviten 9 februari terug, twee dagen na einde van de vorst.
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SOORT AANTAL VOORKOMEND OPMERKINGEN

min/max.

Fuut 1-5 4/1 t/m 9/11 Heeft gebroa & in oude Spaarn-

d. polder. 16 mei een nest met

3 jongen. Van eind uag.tot half

sppt.l paar met 2 en 1 paar met

3 jongen
Zouden dit tweede broedsels ge-

weest zijn?
In dec. vele eks. in N.B.Spaarne.

Dodaars 1-2 9/11 t/m 26/12 Alleen waargenomen in nov. en

dec.. In dec. vele in N.B.

••

*

Spaarne en Zijkanaal C.

Blauwe Reiger 3-17 4/1 t/m24/12 Alleen in de laatste dagen van

dec.niet asnw.door ijs in de

watergangen, maar anders altijd

waargenomen. Meerdere malen ge-

zien dat een aal werd verorberd.

Foeragerenden zijn niet alle-

maal afkomstig van broedkolonie

Waterland, daar vele komen uit

het Z.W. en bij schemering in de

avond ook nu naar Z.W.vliegen,
slaapvlucht.

Lepelaar 2-8 26/3 t/m 3/8 Op 26 maart 2 naar N.O.overvl.

Van 16 apr. t/m/3 aug.foeragerend,
veelal langs Molenpad.

Wilde eend CDLT\1t— geh.jaar Laatste twee maanden minder door

jacht. Eeerste jongen 25/5 6stuks.

De meeste jongen op 6-20 juni en

4 juli resp. 33
8

, 35°. Langs

Molenpad op 25 juli twee slacht-

offers van botulisme. In de sloot

tegen en langs begraafplaats de

meeste slachtoffers.

Wintertaling 2-28 4/1 t/m 25/4 Tussen eind april en half sept.
6-41 19/9 t/m 15/12 geen gezien door hoog gras langs-en

79 24/12 overwoekering vanslootjes. Eind dec.

niet alleen hief vele talingen maan

op het IJ bij B-kanaal ook. Laat^ 2

dagen van dec. wegens vorst en ijs
vertrokken

Zomertaling <? en $ 22/2 t/m 25/4 geregeld een paartje gezien, leeft

zeer verborgen.

Krakeend 5 14 nov. Slechts eenmaal waargenomen.

Smient 23-+200 1/1 t/m 2/4 Op 5 aug. de 26 st.zien invallen

26-±400 5/8 t/m 15/12 die hier geruid hebben op de

vaste pleisterplaats.



90

SOORT * AANTAL

min/max.

VOORKOMEND OPMERKINGEN

Half okt.is het aantal pleisteraars

aangegroeid tot 69, 250 en ± 400. De

laatsten op de grond op 15 dec., na-

dat op 11 en 12 geen aanw.waren. Op

26 dec. nog 6 rondvliegend, maar 31

dec. afgeschrikt door schaatsers,
alleen bij de Mooie Nel.

Slobeend 0

-

i

—
i

1cvj

>

1/1 tm 20/6.
r

Tussen begin juli en half sept. geen

waargenomen. Eerste jongen 6 juni n.l.

. 31 dec. door ijs en sneeuw geen

gezien.

Kuifeend' 1 - 10 1/2 tm 25/4 In de eerste vier maanden van het

jaar meest aanw. Tussen eind april en

half nov. geen gezien. Op 14 nov. en

de eerste helft van dec. weinig aanw.

Na 1970 niets meer gemerkt van broeden.

Broedt wel in de buurt daar op 7 jiü-i

in de Hoofdtocht langs de Maohineweg

zijn waargenomen 63
10

jongen.

Grote Zaagbek 2 13/3-17/3-19/12 Driemaal waargen, aan het begin van

het jaar. Telkens twee stuks over-

vliegend naar 0, op 13 en 17 mrt.

19 dec. nog 2 naar N.O. In dec. vele

op het IJ bij de ingang van het

B - kanaal.

Bergeend 2-6 ■ 13/3 tm 20/6 Tussen tweede heift juni en half sept.
niet aanwezig. Begin juli achter ijs-
baan Nova Zembla bij B-kanaal 1 paar

met 8 jongen.

Grauwe Gans ±"70
"2

14 nov.
,

30 dec.

Overvliegend vanuit Veis.broekpolder

naar Z.O., door de mist langer gehoord

dan geziêèn.

Brandgans 1 13 en 14 nov. Tijdens weekend foeragerend tussen de

315 Smienten.

Nijlgahs 1

1-4

Kleine Rietgans 6

22 en 29 feb.

11 tm 28/12

31 okt.

Viermaal waargenomen, waarvan eenmaal

in febr. en later nog driemaal in dec.

Indien aanw. altijd foeragerend.
Eenmaal korte tijd aanwezig geweest.

Vage geruchten over waarnemingen in

dec.Kan ik niet bevestigen.

Knobbelzwaan 1-34 geh,jaar Ondanks het ongekend hoge aantal

zwanen, toch maar twee broedparen.
mei beide nesten en eind juni

6 jongen. Van een broedpaar eerst de

d en later de ? gemist toen de jongen

ongeveer 6 weken oud waren, maar voor

zover te beoordelen valt zijn ze

normaal opgegroeid.
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SOORT AANTAL

min/max.

Voorkomend
• v.' .

OPMERKINGEN

Wilde Zwaan 13 12 dec. Overvliegend in 0. richting

Kleine' Zwaan 5-8 30/10 tm 9/12 Bij de waarn.tot en met 9 cleo. altijd

3 juv. Op 20 nov.door 2 jagers ver-

dreven, op de wieken en uit het zicht

verdwenen. Na ong. 20 min.weer terug.

Bij de' eerste waarn. op 30 en 31 okt.

niet zo schuw als later. Tussen 19

en 26 dec. alleen ad.eks.tussen grote

troep knobbels.

Torenvalk 1 1/1 tm 15/4 In de eerste vier maanden slechts

vijfmaal waargenomen,maar na een af-

wezigheid in mei en juni, na 4 juli

geregeld present.

Patrijs 5-13 10 en 31 okt. Slechts tweemaal gezien.Zit veel op

rode klaver in Spaarnw.bos n.l. op

11 en 27 okt. rosp. 41 en 127 stuks.

Fazant 5 14 nov. Alleen op deze dag c? en 4$ . Over de

Slaperdijk gewipt, vanuit militair

depot naast Nova Zembla.

Waterral l 6/2 tm.24/3 Slechts viermaal een eks.waargenomen.

Komend of vluchtend naar dichtbegroeide

zeer ondiepe slootjes met buisdoorgangen

Waterhoen 22-69 4/1 tm 2/4 Gehele jaar aanw.Eerste jongen gezien

op 6 juni n.l. 5
2

en laatste op 26

sept. 2 2
.

Meerkoet 113-±300 4/1 tm 2/4

' f '

Drie nesten op 25 april, waarvan een

met zeven eieren en 9 eerste jong.

Laatste jongen 3 2
, op 22 aug.

Scholekster 1

7-69

3

1

4 jan.
15/2 tm 1/8 -

22/8 en 26/9

9/12 tm 15/18

De 69 eks.op 29 feb, was wel een uit-

zondering want doorgaans niet meer dan

35 eks. 6 juni jongen. Het ene eks.

van 9 tot 15 dec. liep op één poot te

-foerageren.

Kievit 10-378 gehele jaar Vanaf 25 apr.alarm. Eerste vier jongen

op 6 juni gezien. 20 nov. tussen een

grote troep kieften bevond zich een

eks. waarbij de bovenkop,de schouder-

dekveren en grote, slagpennen de juiste

kleuren vertonen van de vogels,maar de

rest geheel wit is. 9 dec.bijna geen

op de grond,kleine troepjes i.d.lucht.

31 dec. alleen 7 overvliegend naar ZO
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min. /max.

VOORKOMEND

>

OPMERKINGEN

*
"* ••

G-oudplevier 15-24

21-63

1-246

I8/3 tm 31/3

18/7 t/m 26/9
20/11 tm 24/12

Verkeert meestal-bij de Kieviten.Komen

hier bijna altijd voor in de veel nat-

tere Mospolder. Komen hier minder voor

dan in de Veis.broekpolder aan de andere

kant van de Slaperdijk.

Watersnip 1-4

2-37

1-70

1/3 tm 8/3

22/8 tm 26/9
10/10 tm 24/12

Tussen eind maart en tweede helft aug.

geen gezien of beter gezegd geen ge-

hoord. Op 10 okt. buiten de 43 aanw. nog

± 60 stuks rondvliegend. 11 okt.over-

vliegend naar Z.W. ± 125 eks»

Bokje 1 19 sept Alleen deze dag gezien

Wulp 1-2

1

1-17

5/3 tm 19/3
22/8 en 19/9

21/11 tm 26/12

Slechts zeven maal waargenomen. Komt

meer voor in Spaarnw.bos en Ver.Binnen-

polder.

G-rutto 3-18

19-41

4-19

15/2 t, 31/3

2/4 tm 20/6

4/2 tm 25/2

Eerste jongen op -9 mei gezien.Hierna

t/m eind juni geregeld jongen en veel

alarm tot in tweede helft juli. Begin

juli bijna geen door droogte en warmte,

maar de 18de een stuk weiland onder

water gezet en direkt vele weidevogels

w.o. 19 Grutto's.-Opnieuw een bewijs

dat indien het juiste biotoop aanwezig
is ,' ook de vogels komen.

Tureluur 1-17

1

1/3 tm 25/7 Vanaf 9 mei veel alarm.Evenals in 1974

14/11 t/m 24/12 enkele late waarnemingen, nu in nov.

en dec. van telkens een eks . dat door

geluid al werd opgemerkt.

Zwarte Ruiter 1-13 16/5,19/9/28/11 Driemaal waargen.waarvan het eks. op

l6 mei een late terugtrekker, de drie

van 19 sept.normale- en de 13 van

28 nov.late herfsttrekkers geweest
kunnen zijn.

Kemphaan/hen

- r

<?-$<?<?

$

<?

6 -?
2

<?-ll<?c?

9/4 tm 7/5

9/5

10/5

16/5
18/7 tm 20/8

Uit de aantallen blijkt dat maar een

enkele keer ?$ aanw.waren, hetgeen in

vorige jaren zo sterk is voorgekomen,
daar ook in winterkleed het veel groter

zijn van de <?<? direkt opvalt,zoals op

9 maart en 20 aug.

Grote Mantelmeeuw

8-36

7-±80-

4/1 tm 2/4

1/8 tm 24/12

Ad.en juv. eks.komen en gaan naar

Schoteroog.

KI
,
Moutelmeeüw 4

2-27 0

4 jan.

25/7 tm 5/12

Ad. en juv.eks.Evenals in 1975 minder

in aantal aan het worden»

ZilverMeeuw 2-5

2-23

22/2 tm 2/4

25/7 tm 31/12

■tad.en juv.
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SOORT AANTAL

min.max.

VOORKOMEND OPMERKINGEN

Stormmeeuw 1-37 gehele ' jaar Ad. en'juv.

Kokmeeuw 112-+250 4/1 tm 2/4

12-57 25/4 tm 25/7

88-223 1/8 tm 31/12

Gehele jaar aam;. Aantallen hebben

betrekking op ad. en juv. 4 juli de

eerste le jaars jongen.Slaapvluchten

naar de kust en andersom naar

Schoteroog.

Visdiefje 1-3

1

1/5 tm 16/8

6 nov

Tussen 1 mei en 16 aug.geregelde gast,
maar daarna alleen nog op 6 nov. een

zeer late overvlieger, die uit het

Spaarne nog een visje bemachtigde.

Houtduif 5-82

± 300

4/1 tm 24/12

2 april

Komt het gehele jaar voor,maar met

uitzondering van de 300 op 2 april,

lang niet meer met die ,grote aantallen

als jaren geleden.

Turkse Tortel 1-2 9/5 tm 12/12 Komt hier alleen overvliegend voor en

dan elke keer in oostelijke richting.

Koekoek , 1 9/5 tm 1/8 Slechts driemaal gezien,maar meerdere

malen gehoord vanuit militair gebied

naast Nova Zembla

Gierzwaluw 2-10 16/5 tm 1/8 Minder dan in 1974 en 1975 waargenomen.

Boomleeuwerik 6 24 dec. Foeragerend aangetroffen. In de laatste

twee 'maanden vele in de polders rond

Spaarndam op de bouwlanden.

Veldleeuwerik 1-5 22/2 tm 31/12 Bijna gehele jaar aanw.geweest. 25 apr.

4 zingende SS. 31 okt. trek naar Z.W.

31 dec. een troepje van 31 stuks

zien invallen om te foerageren langs

Slaperdijk maar nog wel in pude

Spaarndammerpolder.

Boerenzwaluw 1-21 1/5 tm 26/9 Heeft in stallen-van boeren in Velser-

broekpolder gebroed.

Huiszwaluw 5-39 30/5 t/m 19/9 De meeste gezien langs Nieuwe Rijweg
en in Oude Spaarndammerpolder daar alle

afkomstig zijn van Fort Zuid en gemaal.

Graspieper 2-13 22/2 tm 26/12 Bijna gehele jaar aanw.,alleen bij
vorst en sneeuw eind jan., begin febr. en

eind déc. niet.' 10 okt.trek naar Z.W.

Witte Kwikstaart 1

• *

4/3 en 25/4
'l

Als doortrekker waargen.telkens een

eks.'In Spaarnw.bos deelplan Houtrak

wel zomerwaarnemihgen.

Gele Kwikstaart 3 '5 sept. Alleen 5 sept.drie stuks gezien. Even-

als bij de Witte "Kwik zomen-waarnemingen
in Spaarnw.bos, waarbij op 29 aug.8 1 eks»



94

SOORT AANTAL

min/max

VOORKOMEND OPMERKINGEN

Winterkoning 1 14/11 en 51/12 Tweemaal langs Nieuwe Rijweg in

rietkragen, waarvan zelfs op 31 dec.

bij ijs en sneeuw.

Kramsvogel 1-28 4/1 tm 1/5 Het troepje van 28 eks.op 25 apr.

werd verjaagd door kieviten.

Poerageren niet op de graslanden

maar op de bessen langs Spaarndam-

seweg tussen 4 nov.en half deo.met

als gevolg verkeersslachtoffers.

Zanglijster 1 20 juni Slechts eenmaal waargenomen vlakbij

de begraafplaats.

Koperwiek 1-26 4/1 tm 31/3 Veel minder dan in 1974 en 1975» In

tegenstelling tot Kramsvogel tassen

31 okt.en half dec. wel op de grond •

Merel 1-4 4/1 tm 31/3 Veelal langs Spaarndamseweg en Nieuwe

Rijweg. Tussen begin april en 26 sept.
slechts één waam.en wel op 20 juni

een paartje.

Tapuit 1-2 1/5 en 10/10 Alleen op 1 mei een- en op 10 okt.

twee eks.

Roodborst 1-2 20/11 tm 31/12 In de maanden nov. en dec. geregeld

een of twee aanwezig in de begroeiing

langs het Spaarne.

Kl.ICarekiet 1-3 4/7 t/m 5/9 Heeft wederom langs de Nieuwe Rijweg

gebroed.

Rietzanger 1-4 9/5 tm 26/9 Van begin mei tot en met eind 3ept.

vele malen met voer zien slepen.

Koolmeeé 1

1-3

jan.

19/9 tm 24/12

Veelal in wilgen langs Nieuwe Rijweg,
een enkele maal langs het Spaarne.

Meeste waarn.laatste drie maanden

van het gaar.

Pimpelmees 1

2-3.

5/3

26/9 tm 26/12

Komt minder voor dan Koolmees maar

ook het meest in de laatste maanden

van het jaar.

Rietgors 1-5 8/3 tm 25/7 Ik krijg de indruk dat deze gors de

Rietzanger het broeden bemoeilijkt.

Putter 3

1-4

17/1

16/5 tm 29/8

Adat waarnemingen, meestal aan begin
van Molenpad.

Kneu 1-12 16/5 tm 5/9 Komt hier foerageren. De meeste

waarn.geschieden in de buurt van de

begraafplaats, maar op 16 mei ook

langs Spaarnd.weg.
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Overzicht tot stand gekomen door E.Dijkstra, met medewerking van F.Cottaar„

11 januari 1977

E. Dijkstra

Indischestraat 131»

Haarlem.

SOORT AANTAL

min.max

VOORKOMEND OPMERKINGEN

Vink 1-2

1-2

4/1 tm 31/3

4/11 tm 31/12

Waarnemingen altijd langs Spaarn-

damseweg.

Huismus 6-86 geh.jaar Heeft wederom gebroed in Slaper-

gemaal onder de dakpannen. De meeste

mussen 59-86 in sept.

Ringmus 3 5/II en 6/11 In het riet langs Molenpad. In nov. in

Spaarnw.bos vele troepjes van zo ong.

25 stuks eveneens in het riet.

Spreeuw 36-+500 gehele jaar Heeft evenals Huismus gebroed in

Slapergemaal. Jongen van elders ge-

zien begin juni.

Zwarte Kraai 1-6 gehele jaar

Bonte Kraai 1-14 1/1 t/m 26/3 Iets langer aanwezig in eerste maan-

den maar was later present in laatste

maanden van het jaar.

Kauw 3-51 gehele jaar Waargenomen met aantallen tussen 3 en

24 stuks, maar als uitzondering de 51

stuks na de vorstperiode van 25 jan.

t/m 7 febr.

Ekster • 1

1

1-2

4/3 en 8/3 Komt van en gaat"naar Fort Zuid.

11/7 Indien niet gebroed op Fort Zuid heeft

14/9 t/m 31/12 het voormalige kraaiennest zeker ge-

diend als slaapplaats.

Roodborsttapuit 1 19 en 26 dec.


