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HET SVN MOERASVOGEL-ONDERZOEK IN 1983 Kees Hazevoet 

In 1983 startte een onderzoek naar het voorkomen van een aantal moerasvogel
soorten in Noordholland onder auspiciën van de SVN. Getracht werd een zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen van de aantallen en verspreiding van Fuut, 
Roerdomp, Bruine Kiekendief, Grote Karekiet, Sprinkhaanrietzanger en Snor in 
onze provincie. Ook in 1984 wordt dit onderzoek voortgezet. Hieronder volgt 
een beknopt overzicht van de resultaten van 1983. Voor het verslag over de 
Fuut zie elders in dit nummer. 

ROERDOMP 

Er werden geen broedgevallen van de Roerdomp in onze regio vastgesteld. De 
enige waarnemingen uit de broedtijd werden gedaan in de Zandput Nieuwe Meer. 
Op 16 juni vloog een exemplaar op uit de Zandput richting Nieuwe Meer. Op 24 
juni landde een exemplaar dat uit de richting Nieuwe Meer kwam vliegen in de 
Zandput en op 13 juli werd er 1 s ochtends en 's middags een exemplaar in de 
Zandput waargenomen. 

BRUINE KIEKENDIEF 
Van de Bruine Kiekendief werden broedgevallen vastgesteld in het Westelijk 
Havengebied (2), bij Halfweg (2), bij Ruigoord (1), Oeverland Liede (1), Zandput 
Nieuwe Meer (3), Diemerzeedijk (1), Vijfhoek (1), Barnegat (1) en mogelijk IJ
doorn (1). In totaal dus in de regio 12-13 broedgevallen. Hieronder waren en
kele gevallen van bigamie, waarbij mannetjes met meerdere wijfjes gepaard waren. 

GROTE KAREKIET 
Er werden geen territoria in de regio vastgesteld. De Grote Karekiet is helaas 
een voormalige broedvogel die voorheen op verschillende plaatsen in het Amster
damse Bos en in Waterland broedde. Werd er in 1982 gedurende enkele dagen nog 
een zingend exemplaar b~ Halfweg gehoord, in 1983 was ook dat niet het geval. 
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SPRINKHAANRIETZANGER 

De Sprinkhaanrietzanger werd op een flink aantal plaatsen vas tgesteld. In het 
W .estelijk Havengebied waren· 3 territoria, bij Halfweg 6, in het Sloterpark moge
lijk 2, in de Zandput Nieuwe Meer mogelijk 1-2, langs de Diemerzeedijk 4, op de 
Vijfhoek 4-8 en bij het Barnegat 1. In totaal dus 18-26 territtoria in de regio. 

Jan van Laar 

SNOR 

Ook deze verwant van de vorige soort werd op een aantal plaatsen vastgesteld. 
Bij Halfweg waren er 3 territoria, in de Zandput Nieuwe Meer mogelijk 1, aan de 
Diemerzeedijk 2-4, op de Vijfhoek 6-10 en. t enslotte ïn IJdoorn mogelijk 1. In 
totaal dus 11-19 territoria . 

De volgende personen droegen bij tot het welslagen van het moerasvogelonderzoek: 

Jan Joost Bakhuizen, Bert Jan Bol, Guus van Duin, Frank van Groen, Rob Sjouken, 
Fred Vogelzang, Willem vd Waal & KH. 
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KLEINE BURGEMEESTER IN AMSTERDAM-NOORD Ton Eggenhuizen 

Op 6 december 1983 werd door Ton Eggenhuizen een Kleine Burgemeester in eerste 
winterkleed ontdekt op het IJ achter het Centraal Station, Hij werd het laatst 
gezien door Robert Heemskerk op 7 januari 1984 in de Stadsreinigingshaven aan 
de Papaverweg, In de tussenliggende periode werd hij daar door vele waarnemers 
gezien en kon uitvoerig bekeken, gefotografeerd en beschreven worden, Hierbij 
viel op dat twee handpennen van de linkervleugel iets korter waren dan de over
ige. Een mogelijke oorzaak hiervan zou een plaatselijke verwonding kunnen zijn. 

Op 1 december 1983 werd door Tom Damn een Ie of 2e winter-exemplaar waarge
nomen op de Oostzanerplas, Mogelijk was dit dezelfde vogel. 
Er zijn twee eerdere gevallen van een Kleine Burgemeester in Amsterdam bekend. 
Op 23 & 24 januari 1942 zagen Fisher en Ladiges een exemplaar i n de Nieuwe 
Herengracht (Med , Centr. Inst, Flor. Faun, Groot-Amsterdam nr. 1 (1942): 4). 
Verder is er een waarneming van 1 mei 1967 bij Sloterdijk door de Roever en Veling 
(Med, Blad VWGA 5 (nr. 2): 18). 

Overigens werden er in de winter 1983/84 ook elders in Nederland opvallend 
veel Kleine Burgemeesters waargenomen. 

Ton Eggenhuizen, 
R. Claeszenstraat 76/1, 
1056 WR Amsterdam. 

Kleine Burgemeester, 16 de cember 1983, Stadsr einigingshaven, 
Ams t erdam- Noord, Ger ard van Gool. 


