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Watervogeltelling januari 1984

Het weer.

Ja,wat moet je nu zeggen van deze winter,een slappe winter,zoals we

niet vaak meemaken en samen met veel wind en neerslag in de vorm van

regen,hagel en sneeuw werd het alleen nog maar slechter.Je kunt dus

wel stellen dat dit geen optimale weertypen waren om een goede indruk

te krijgen van het aantal aanwezige watervogels.
De diagrammen spreken verder voor zich.Het enige wat nog vermeld kan

worden is de koude-inval aan het eind van de telperiode wat resulteerde

in een harde koude oostenwind met temperaturen,ook overdag,onder nul.

Deze koude inval werd gevolgd door

een cold-rush (vooral op 22 en 23

januari). De tellers werden,vooral

op de 15e,nogal eens overvallen

door een hagelbui.Meer naar het

einde van de telperiode waren

verschillende sloten en plassen
in de polder bevroren.

Januari was dus een maand van

storm en neerslag,waar verder

weinig plezier aan te beleven

was.

WINDRICHTING
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Zelde hebben we, tijdens de periode dat we in ons rayon moesten tellen,
zulk slecht weer gehad.Toch zijn vele leden in de periode 7-22 januari
het veld ingetrokken om watervogels te gaan tellen,bij voorkeur op het

weekend van 14-15, omdat in deze periode in internationaal verband werd

geteld.Tijdens deze telling werden ook stootvogels genoteerd,i.v.m. de

landelijke stootvogeltelling,waarover later nog een verslag van komt.
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Getelde gebieden.

A.W.duinen,Duin en Kruidberg,Middenheerenduinen,Kennemerduinen,Zuid-

pier,Sluizencomplex bij IJmuiden en het Noordzeekanaal tot de Amerika-

haven,Ooster-en Velserbroekpolder.S.W.B. deelgebied Buitenhuizen,

Kanobaan,Zijkanalen B en C,het IJ bij Spaarndam,Inlaagpolder,Houtrak,
Heksloot,Mooie Nel,Verenigde Binnen Polders,Ver-,Waarder-en Zuider-

polder,de Liede.de Ringvaart van Lijnden tot Leimuiden,Haarlemmermeer,

binnenwateren van Heemstede,Bennebroek en Haarlem,Elswout,ruïne van

Brederode en het meertje van Caprera.
In tabel 1 wordt een vergelijking gemaakt met 1983,omdat in dat jaar
dezelfde gebieden werden geinventariseerd.

x=overvliegend.

Tabel 1Tabel 1 Totaalaantal

Soort 7/22-11984 8/23-1-1983

Roodkeelduiker 2

Fuut 306 —

Roodhalsfuut — 3

Kuifduiker - 1

Dodaars 120 120

Wilde Eend 4480 51 30

Wintertaling 840 329

Krakeend 150 136

Smient 1040 819

Pijlstaart 5 12

Slobeend 39 217

Krooneend 1 -

Kuifeend 2107 1377
Tafeleend 295 377

Kuif/Tafeleend - 1

Brilduiker 30 30

Grote Zeeeend 3 —

Zwarte Zeeeend - 1

Eidereend 107 40

Harlekijneend - 1

Grote Zaagbek 87 52

Middelste Zaagbek 4 23

Nonnetje 39 26

Bergeend 37 53

Nijlgans 42
x

43

Grauwe Gans 1°C —

Kleine Rietgans 8 -

Rietgans
x

101

Gans, spec. 3 —

Knobbelzwaan 104 129

Wilde Zwaan 8 9

Waterhoen 837 364

Meerkoet 6125 5277

Waterral 2 -
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Enkele opmerkingen bij tabel 1.

Veel duikers worden er niet in ons rayon gezien. Behalve de 2 Rood-

keelduikers kwamen nog wel enkele mondelinge mededelingen van een

IJsduiker die bij de Noordpier verbleef.Door het zachte weer waren

al veel Futen op de binnenwateren,wat duidelijk uit het aantal blijkt.
De Dodaars werd met evenveel ex. gezien,maar de Wilde Eend was met

duidelijk minder ex. aanwezig.Het is mogelijk dat veel Wilde Eenden nog

in het noorden en oosten zaten. De Wintertaling was met veel ex.aanwe-

zig, wat ook waarschijnlijk een gevolg is van de slappe winter. Eigenlijk
zou dit ook moeten gelden voor de Slobeend,maar het vermoeden was dat

veel Slobeenden in een andere plas buiten ons rayon zaten (vlakbij het

opspuitterrein van Amsterdam),waar de laatste tijd veel ex.gezien werden.

Bij de Krakeend moet zeker het grote aantal in de polder vermeld worden

(106 ex.),terwijl in 1983 juist in de A.W.duinen veel ex.gezien werden.

De Smient en de Pijlstaart waren met normaal aantal vertegenwoordigd.
De Krooneend was met 1 ex.aanwezig,terwijl later zelfs meldingen van

8 ex.binnen kwamen (in feb.).Er werden veel Kuifeenden gezien,vooral

in de A.W.duinen (l385)ex.) en rond het Sluizencomplex (242 ex.),ter-
wijl de Tafeleend weer met minder ex.aanwezig was. Opvallend waren de

redelijke aantallen van de Grote zaagbek en het Nonnetje,terwijl Bril-

duiker,3ergeend en Nijlgans weer met normaal aantal gezien werden.

Het Waterhoen begint weer aardig op sterkte te komen (zie ook de vori-

ge "Fitis"),veel ex.werden gezien in meertjes langs de binnenduinrand

(ruïne van Brederode,Caprera en Elswout) en in de groene zoom van Haar-

lem. De Meerkoet doet het ook goed,en de slappe winter komt ongetwijfeld
tengoede van het bestand.De Knobbel-en Wilde zwaan waren met normaal

aantal aanwezig.Vermeldenswaard waren nog de overvliegende Kleine riet-

ganzen boven de Inlaagpolder op 21/I,de overvliegende Grauwe ganzen

boven de Heksloot op 15/1 en enkele niet gedetermineerde ganzen,die
op 20/1 boven Zijkanaal C naar het zuiden vlogen.

Medewerkers aan de telling in ons rayon waren:

H.Assendelft

T.en F.31oem

H.Boddeke

3. Bol

T.van de 3oomen

F.Cottaar

E.Dijkstra
R.Effern

R.de Haas

T.en H.Heidweiller

M.Herkemij
G.Hogendorp
E.van Huijssteeden
P.de Jong
P.W.S.

H. Schouten

W.Sipma
J.en D.Sligman
J.Stuart

H.Vader

R.de Vries

J.Weijers

De tellers wil ik hierbij bedanken voor hun medewerking aan deze telling
en ik hoop dat zij een volgende keer,hopelijk met beter weer,weer mee

willen doen.

Fred Cottaar

Iepenstraat 10

2023 SV Haarlem
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