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- de relatie tussen weersomstandigheden 
en aantallen, winterhalfjaar 1977/78. 

Het nleisterer1 van watervogels o-p de 1e en 2e Diem in het winter
half ·aar is bekend vanaf de eerste de.gen da.t de WCD zijn werkzaam
heden begon. De afgelopen jaren werd gere~eld, doch zelden syste
maties,geteld" Eén cyclus van wel systematies: tellen wordt versla
gen in M dedelingenblad ·t976-1. 
Om in àe laatste winter , die ongestoord bij ons in de polder ltan 
worden doorgebracht (s cedig ligt dan ook eindelijk h:i'.er zo' n prach
tige weg), de tijd nutti.g te besteden, werd besloten om zo geregeld 
mogelijk de aant",llen wateri,otiels op de Diemen bij te houden. Spe
ciaal wilden wij letten op a.e mogelijke invloed van het weer zo;_ 
als windsnelheid, -richting,en temperatuur (met name d!e tempera
t uren, die ijsbedekking tot gevolg hebben). Dit voo r al omdat de 
invloed. dc.an'"an o· f; onvalJ.end voorkwam. Van onze bevindingen wil
len wij, Saa.p Drijfhout, Guus van Duin, Rob Sjouken en Fred Vo
g~lzang, en al diegenen die wel eens hielpen, hier verslag doen. 

Vanaf beµ:in oktober 1977 werden de 1e & 2e Diem (zie figuur 1) 
door ons regelmatig ~eteld. Alle ooorten werden bijgehouden be
hnlve de wilde eend twild? en de meerkoet. De laatste soort 
vertoeft me stal in de Diemer- en 0verdiemerpo der en vereist een 
sueciale aan~ak~ Het lijkt triviaal,maar de meeste tellingen van 
deze soort werden vanaf de tiende verdieping van één van de stu
dentenflats gedaan• De soort blijft hier buiten beschouwing, om-
dat niet d.agelijks geteld werd tijdens de belangrijkste -perioden. 
De weersomstandigheden werden nauwkeurig bijgehouden; in f iguur 2 
staan de windsnelhede vanaf 6 Beau.fort met de r i chting vermeld. 
In figuur 3 zijn ne minimum en maximwn temper.aturen af te lezen 
uit de vorstperiode in. februari_ 1978, gebaseerd op e igen waarne
mingen en hier en daar aangevuld met gegevens van het KNMI. 
De kwantita:tieve gegevens an de watervogels zijn per decade en 
in febr~ari 1978 per ~entade gemiddeld weergegeven in de diverse 
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Figuur 1. 
1e & 2e Diem e.o. 
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figuren~ Steeds vindt men in een tabel naast de figuur het aantal 
waarop het gemiddelde is gebaseerd alsmede het maximum aantal vo
gels per periode, met de datum of de data waarop deze maxima ge
teld werden" Meerdere malen kwam het voor dat een telling onvol
ledig was. Wanneer dit een grote negatieve invloed had op het ge
middelde, is het resultaat van zo•n telling niet meegerekend bij 
de be-paling van dit gemiddelde" Sommige tellingen zijn voor slechts 
één of enkele soorten onvolledig" Met name de aantalsbepaling van 
een soort als dodaars kostte af en toe te veel -tij d; andere soor
ten kregen dan de ?rioriteit. 

De soorten,die in een :figuur zijn weergegeven, zullen nu systerna
ties behandeld worden. Soorten, waarvan slechts enkele waarnemin
gen gedaan zijn, worden in een kort overzi.cht samengevat. 
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Figuur 2. Windsnelheden van 6 of meer Beaufort met hoofdrich
tingen. Oktober 1977 t/m februari 1978. 
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Fuut In tegenstelling tot de vorst~eriode in 1976 was de soort 
'""stêeds aanwezig. De aantallen varieerden nauwelijks, wel was er 

gedurende de 4e pentade van feb:ruari sprake van exemplaren, die 
niet tot ö.e •vaste I groep behoorden. Uit het aantalsverloop blijkt 
di.t nie1;. Mogelijk verdween een aantal var1 deze groep tijdelijk naar 
elders, getuige het kleed en het gedrag van de nieuwkomer~. · ·. 
In de 4e nentadé was ook sprake van een in:flux van futen op de 
Gaasp~rplas, bijvoorbeeld 16-2 43 exemplaren. 
Invloed van windsnelheid or, het aantal futen op de Diemen valt 
niet of nauwelijks aan te tonen. Alleen de stormen van begin janu
ari en midden januari hebben een stijging van het maximum tot ge-
volg. · 

6. Figuur 4 
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Fuut Gemiddeld aantal 
per d0cade of ~entade 
1977/78 1e & 2e Diem 

Tabel 1 Aantal tellingen 
per decsde of pentade met 
maximum aantal futen 
1977/78 1e & 2e Diem 
okt 1 2 4 ( 5-10) 

2 
3 1 2 (30-10) 

nov 1 3 5 ( 4/6) 
2 6 6 (17/18) 
3 4 7 (23/28) 

dec 1 1 2 ( 7-12) 
2 1 6 r6-12) 
3 2 3 23/28) 

jan 1- 4 6 4- 1) 
2 6 6 ( 13/15) 
3 3 4-5 (27- 1) 

feb 1 -
2 3 4 ( 9- 2) 
3 5 6 (11- 2) 
4 5 6 (19- 2) 
5 3 6 (21- 2) 
6, 3 4 (27- 2) 

Dodaars Deze soort werd pas in de 2e de cade van november op de Die
men gezien~ De invloed van harde winden heeft geen merkbare in
vloed op de aantallen. Dit wordt geheel anders tijdens de vorst
periode: de aantallen knallen werkelijk omhoog. Ook dit verschijn
sel werd in 1976 niet waargenomen. Dit jaar lijkt het eerder re
gel dan uitzondering, ook al gezien de hoge aantallen op andere 
plaatsen (10-2 achter het AJAX-stadion in een wak van 6x4 m 6 ex
emplaren en op dezelfde dag minstens 9 ex op het Kleine Nieuwe 
Diep). De aan·ballen nemen zeer drasties af, · wanneer de dooi in
treedt. Opvallend was dat de dodaarzen in sterke mate gebruik 
maakten van de wakranden en enkele kleine wakken, die zi j door 
soms dertig met.er onder het ijs door te zwemmen feilloos wisten 
te bereiken. Ook tussen het riet, waar geen ijs lag, werd druk 
gefourageerd. 
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Tabel 2 • Aantal tellingen 
per decade of pentade met 
maximum aantal dodaarzen 
1977/78 1e & 2e Diem 
nov 2 2 2 (18-11) 

3 3 6 ~23/28) 
dec 1 1 5 7-12) 

2 1 9 ~16-12) 
3 1 1 28-12) 

jan 1 4 9 ~ 5/6 ) 
2 5 10 15- 1) 
3 3 13 (27- 1) 

feb 1 
2 3 18 (10- 2) 
3 5 23 r2- 2) 
4 5 17 18- 2) 
5 4 5 24- 2) 
6 3 6 (27- 2) 

Krakeend Op de Diemen worden slechts sporadies krakeenden waarge
nomen. De waarneming van 11-2 van 1 paar was op zich dus al heel 
leuk. Met ingang van 15-2 neemt het aantal drast ies toe (zie tabel 3). 
Het maximum van 61 exemnlaren wordt tegen het e i'nd van de vorst
periode geteld. De krakeenden verbleven afwisse lend op de 2e Diem 
en in de Overdiemernolder (zie figuur 1). Op de 2e Diem werd ge-
rust, tevens fungeerde het open deel van de plas als vluchtplaats 
bij verstoring. Gelukkig was de verstoring in de Overdiemerpolder 
minimaal (er werd bijvoorbeeld niet geschaatst) en meestent ijds wer
den de krakeenden dan ook hier aangetroffen, meestal gemengd met 
de aanwezige smienten. Dagenlang hadden deze beide soorten profijt 
van het feit dat een boer achter zijn schuur in de zomer graan had 
uitgeschud . Tot op 19-2 konden de beide soorten hierdoor op vaak 
minder dan 10 meter van dit bouwwerk aangetroffen worden. Op 20-2 

Tabe l 3. Aantallen krakeenden en smienten op de 2e Diemen in de 
Overdiemerpclde-r, februari 1978. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 24 
krak 2 3 3" 9 - 38 41 45 57 61 26 9 
smient- - 23' 4 71 18 70 223 234 3 
"= op de 3e Diem, waarschijnlijk dezelfde ex als 12-2 (2e1i). 
' = waarvan 22 ex langdurig roepend rondvliegend, ws neerge treken. 
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was deze voorraadschuur kla.nrblijkel:i. jk o·o; er werden uitsluitend 
nog ·\rogels fou:ragere11d :i.n de -pold(-)!.'" ge zien" Van belang ze.l zonder 
·twijfel ook geweest ~ijn , dat de me.ximumtempera.tuur m.i.v. 20-2 
toenam" Er ontetondcn onr"treeks h et mir.3.d.aguur hier en daar voch
tige gedeelten, waar druk na.ar iJ'oedsel gezocht wercl. 
Tijdens een nachtelijk b e zoek aan de 2e · niem op 20--2 werden in de 
Overcliemerpolder 9;een E:eria.en g~ z ien, vtèl on d.e · -pla.s, à.o ch de gron
deleende11 lie·i;c 1 z tch ni.1;-t; determi!1ert1nil Sle. chtr- éénmaal we rd kort 
een krakeend gehoorc.L Waqrschi jnlijk hebben echter alle 3.anwezige 
krakeenden op da 2e Diem gepit. 

Smient Gedurende de vorst-periode van 1976 we r den on de 2e Diem 
maxima.al 12 smien-ten gezien" Wij waren zeer benieuwd of ook in 
deze vorst periode deze s i)o1--t de Di emen '1.an zou doen. Uit tabel 3 
bli.jkt dat zodra de vo:r.st doorzette èit i nde r daa d het geval was, 
zelfs in nooit ve rmoede e.m1tallen. ! De v oor on~~e b ~·grippe1:1 z e er 
hoge aantallen v-an 20•-w2 on 21-2 hangf.'n wa.s, schijnli. j:r nauw sam3n 
mc't het dichtVTiezen van ·01. jvoo:r•beeld de Gaasperpls.s , waar enkel 11 
daP-:en eer der nog me erdere honderûen exempl a ren we::-der:. g6"t E"ld ~ 
De smienten waren opvall end ve el LJ~huv?er dan d.e aanwe zige krakeen
den en ~· ij vloger dan ook veel vr.ker h (-'en <i:H1. rreer tussen r. e 2e 
Diem en de foura,si:e erterreir..en in de Overa.iemerpoJ oer . Ook van in
vloed was het fe it, dat rle smie:i1t~n l;ic,h on de p~~ a s a.a:r ... de grote 
wak ra11d. onhielden t e en !Jlaa-t s y,rua.r z i j meer dan- e ens dool"' s chaé':t 
sers verctoord werdeno Zodra de vorst -voorbij ws.1:1 zi;in de smienten 
verd·nenen , de laat ::ite 3 exemplaren vmrden 22-2 in de polder gezi n. 

Knife End. Aan de hand van de anntal.Vintwiklrnling van deze s oort 
kun je -proberen i!'lt~ t e zeggen ove r de imrloed ·:1 a :1 de wind.sn el
heid o-p de aantall:::n. , dü? O"rerde.g op fie Diemen worden aang;etrof
fen" Wanneer t a·oel l:, en ::'iguur 6. vergeleken worden met fi guu r 2, 
ve.1 t OP.~ aa t ir1 eer::. 2.an-'-Gal gevr<llen e en duide l i jk v erba1'1d bestaa t 
tuss en de wa aigenome11 aantr',llen en de w:L dsne l he i da De toenames 
zi ~n niet a,1 te spektakul;.1i r in de me es~~ gevallen, het verschijn-

I
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Tabel 4 • Aantal tellingen 
per a.eca.a.e of pentade met 
maximum aa ntal kuifeenden 
1977/78 1e 

okt 1 3 
2 
3 2 

nov 1 3 
2 5 
3 3 

dec ·1 1 
2 1 
3 2 

~an 1 i 
2 5 
3 3 

feb 1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 
4 
5 
A 

"+ 
2 

& 2e Diem 
38 ( 7..:.10) 

65 (30-10) 
75 ( 5-11) 

12e (15-1 1 ) 
115 (23-11) 
113 ( 7-12) 
110 ( 16-12) 
162 (23-12) 
1~0 ( 5- 1) 
183 ( 13- 1) 
153 (26- 1) 

150 (10- 2) 
173 ( 12-. 2) 
244 (20- 2) 
219 (21- 2) 

16 (25- 2) 
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sel daarom niet minder de moeite waard om te vermelden. 
Midden november is er een. toename na enkele dagen zware storm. 
Het gemiddelde aantal vogels blijft hetzelfde in de derde deca-
de van de maand met een maximum van 115 exemplaren tijdens en na 
de harde wi.nd resnectievelijk zware storm «van 23 en 24-11. Decem
ber is een kalme maand, het gemiddelde van de eerste en tweede 
decade is vrijwel ·gelijk aan dat van de tweede en derde decade van· 
novembera J ammergenoeg werden weinig tellingen verricht (in de eer
ste en tweede decade van december steeds maar éénmaal), anders had 
mogelijk ou grond van de groe'l;)ssamenstelliri_gen be1Jaald kun..'11.en wor
den of dagelijks mogelijk dezelfde exemplaren de 1e en 2e Diem be
zoeken. Mogelijk is het door de wind naar een bepaalde plaats t oe 
gedreven worden een red.en om er vaker heen te gaan, wanneer de 
rustomstandigheden bevallen zijne In ~rincipe is dit eigenlijk al
leen te onderzoeken bij langdurige rustige -periodes. Uitblijven 
van toenames zou dan vastgesteld moeten worden. 
In de derde decade nemen zowel de gemiddelde aantallen als het 
maximum aantal kuifeenden toe. Deze ontwikkeling zet echter niet 
door in de eerste decade van januari, wa~..neer stormen over het ·1and 
trekken. De daling van het gemiddelde zet door in de tweede deca
de van januarit hoewel o-p 13-1 het to·t dan .toe hoogste aantal kuif
eenden (183 exJ wordt geteld na NO 9. Het gemiddelde aantal in de 
derde decade is weer hoger met een maximum van 153 exem~laren op 
26-1, é~n dag na NW 7 à 8. In de vorst-periode (tweede t/m vijfde 
pentade van februari) blijft het gemiddelde aanvankelijk gelijk 
aan dat wat bereikt werd in de derde decade van januari. Plotse
linge harde NO-wind heeft een sterke stijging van het aantal 
vogels tot gevolg. De stijging wordt natuurlijk ook versterkt door 
het dichtraken van steeds meer waterpartijen in de omgeving, en 
de daarmee gepaard gaande verstoring door schaatsers. Stijging van 
de temperatuur heeft een bijna overdreven daling van de aantallen 
tot gevolg. 
Bij het al eerder genoemde nacht~lijk bezoek werd vastge ste l d dat 
de kuifeenden op de 2e Diem bleven overnachten. Opvallend was dat 
de waargenomen vogels vrijwel allemaal lagen te ~itten (in t egen
stelling tot bijvoorbeeld de meerkoeten), terwijl overdag geregeld 
zeer druk werd gefourageerd, bijvoorbeeld tegen de beschoeiing van 
de schuif naar het Amsterdam-Rijnkanaal waar zorider t wi j fel grote 
hoeveelheden driehoeksmossels tegen aan zitten. 

Tafeleend Hoewel de tafeleend dit winterhalfjaar i n gemiddeld gro
tere aantallen voorkwam dan vorige winters, laten de getelde aan
tallen geen ruimte voor speculaties omtrent het verband t ussen 
windsnelheid en aantallen. Dit wordt wél mogelijk na de stormen 
van begin januari en midden januari. Het aantal tafels st i jgt ge
middeld tot boven de 20 exem-plaren en er worden maxima bere i kt 
van 30 respectievelijk 38 ex in de eerste en tweede decade ( zie 
figuur 7 en tabel 5). Tijdens de vorst~eriode, en dan vooral in 
de vierde en vijfde pentade, neemt het aantal op de 2e Diem ver
toevende tafeleenden sterk toe. Daarbij verblijven op de 3e Diem 
en het Amsterdam-Rijnkanaal enkele honderden exemplaren , op het 
Nieuwe Diep (geschat)vele honderden. Evenals bi j de kuife end daalt 
het aantal tot het oktobernivo.zodra de temperatuur niet meer on
der het nulpunt daalt. 
Ook de tafeleend overnachtte 20-2 op de 2e Diem, hoewel in vergelij
king met de kuifeend meer gefourageerd werd , o.a . op het kanaal. 

., 
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Tabel 5 • Aan-cal tellingen 
per decade of pentade met 
maximum aa tal tafeleenden 
1977/78 1e & 2e Diem 
okt 1 2 10 ( 7-10) 

2 
3 1 3 1 30-10) 

nov- ·J .) 
,.. •j 
t:.. 1 ( 4-11) 

2 5 22 (15-11) 
3 3 ~·7 (2 3/25) 

dec 1 1 20 ( 7-12) 
2 1 11 (16-12) 
3 2 18 ( 2 3-12) 

jan ~ 4 30 ( 4- 1 ) 
2 5 38 ~12- 1) 
3 3 19 2~ ;-. . . . . _, ' / 

fe) 1 
2 ? P. ( 10- 2) -
3 .) 33 (~1 ·- 2) 
~- + 68 ~20- 2) 
ç 5 'À 1 (2 1- 2) _, 
{) ·1 a (27- 2) 1 

Grote zaagbek 1:0.:: ·.., ,-:i l è.eze E1oort ~a.n het eind van dG eerste janue.
ri-decar1e op de D:1 emer. ,,er chijnt. 1:1.jkt or geen or;";akeli jlc v , rbP.nd 
te zijn tu.ssen de -:..,,-·:;:1-t;alle.:n en de w:; .. dsnel~1eid. De vaar ::, enumen aan
tallen zijn ce [".eri11 ·, c . korJ·.:lr:""i- □ .., c kvr· (ln ·è rakken. Wel .;.s opval
lend. a.at de soort v ):r-dwi :nt als cle vorst d orzet ( zie figuur 8 en 
tabel 6). P3.S in êl.e ('-el's~e decade w .:1 Iraart wordt we~ r dagelijks 
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Tabel 6. Aantal tellingen 
per decade o: ~entade met 
maximum a a tal . grote zaag
-oekken 
·1 977/78 
jen 1 5 

2 5 
3 .) 

feb 1 
2 
3 1 

1e & 2o Diem 
3 ( 10- 1) 
4 (12- 1) 
1 

( 9- 2) 
2 (11- 2) 

No etje Ool( deze oort verscheen in j anuari op de Diemen zonder 
dat er eer1 eventue el onrzalcelijk ire band aa.n te tC'ncn viel tussen 
windsnelheid en aantallen. Wel heeft d ,;e,1"st een stevi ge invloed 

p maxirr.a. en gemid~eld~n. ooral aan h~t eind van de twee e P.enta
de en het begin v~n de derde pe t~dû an fe ruari wo1 den rede ijke 
aantal en waargenomer!. Naarmate . 13 ijs cde!::k.:.ng toenermt nemen de 
aantallen snel ~f, in tegenstelling to+, wat i 1976 werd gezien. 
Wat de oorzaak is• V/3.n dit gewijzicae beGld, · . onduidel ijk geble- , 
ven. Mogelijk wns het,:L.1. ver6elijkfng met de vorige 1),.riode,min-
der voorkomen van wakken een beperkende f1:1.ktor. 
' zie figuur 9 en tabel 7) 
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Na de vorst~eriode wordt nog maar zo nu en dan een nonnetje gezien. 
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Figuur 9. Nonnetje Gemid
deid aantal per dëcade of 
~entade. 1977/78 1e & 2e Diem 

Tabel 7. Aantal tellingen 
per decade of pentade met 
maximum aantal nonnetjes 
1977/78 1e & 2e Diem 
jan 1 5 4 < 6- 1) 

·, 2 4 3 ( 15- 1 ) 
3 2 5 (27- 2) 

re'b 1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 
5 
5 
4 
3 

20 (10- 2) 
15 (11- 2) 
8 (17- 2) 
3 ( 22- 2) 
1 (25- 2) 

Behalve de tot nu toe besproken soorten werden ook dit jaar waarne
mingen gedaan van soorten, die slechts sporadies in het gebied ge
zien worden. Zoals de roodhalsfuut, die op 17-1 in een brede sloot 
in de Diemerpolder werd gezien. Dat het beest nog weken zou blijven. 
was te wijten aan het ontbreken van de rechterarm: af gerwct. door 
een aanvaring met een van de dik gezaaide PEN-draden. Het dier kwam 
tijdens de vorst terecht in een klein wak, waar het uiteindelijk 
door de he·er Portenge-n werd uitgeschept en naar de 2e Diem gebracht. 
Een dag later zwom het fit rond op de 3e Diem. Een kuifduiker werd 
gezien van 8-10/2. Wintertalingen op 14-2 en 15-2 (6 reep~), slob
eenden op 10-2 (26), 13-2 (10) en 22-2 (2812). To~~ereenden ver'Clë
ven afwisselend op de 2e en 3e Diem van 12-~ tot -2, steeds maxi
maal 18 en 2~. Brilduikers zagen wij van 10-2 tot 27-2, maximaal 
2Q op 20-2. Zeker e,en tiental exemplaren verble·ef op de 3e Diem, 
wàar de vogels van de 2e Diem zich waarschijnlijk ook het grootste 
deel van de tijd op hebben gehouden. Direkt na de vorstperiode, 
22-2 - 25-2 verbleven in de Overdiemerpolder 4 kleine zwanen (3 ad 
1 juv). 
Gezien de waarnemingsdata van de laatst besproken soorten is duide
lijk, dat het dichtra.ken van waterpartijen in de omgeving de oor
zaak is van het voorkomen op de 2e Diem. De waarneming van de rood
halsfuut is uiteraard puur toeval: liever hadden wij het exemplaar 
niet gezien, dan ~nder deze omstandigheden. · 

Waar verblijft het op de 1e en 2e· Diem pleisterende gezelschap bij 
voorkeur? Op de figuren 10 en 11 staat een aantal favoriete plaat
sen aangegeven. In ijsvrije tijden gaat de voorkeur uit naar plek
jes in de luwte van het Elzenbosje, het Strontgemaal, en de zones 
met riet in de Aalacholverhoek. !De laatste plaats is dit winterhalf-
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Figuur 10. Favoriete- pleister
plaatsen op de 1e & 2e Diem. 

Fi guur 11. IJ,stoestand en pleister
plaatsen, vorstperiode f ebruar1•78. 

jaar minder aantrekkelijk geworden door verrichte werkzaamheden. 
De zuidpunt van de 2e Diem werd waarschijnlijk dáárdoor dit na j aar 
opvallend druk bezocht. Grote zaagbekken werden u i tsluitend op de 
2e Diem gezien, nonnetjes vrijwel uitsluitend. De rest van de soor
ten wordt verspreid aangetroffen, hoewel de 2e Diem steeds de be
langrijkste aantallen herbergt. · In de vorstperiode werden vooral 
kuif- en tafeleend geconcentree-rd in de uiterste oostpunt van de 
2e Diem gezien, een plaats waar ze normaal zelden te vinden zijn. 

Samenvatting 

Voor een aantal watervogelsoortèn, die in het winterhalfjaar op 
de 1e· en 2e Diem verblijven, valt een toename aan te tonen bij 
windsnelheden van 7 of meer op de schaal van Beaufort. Zij concen
treren zich op -plaatsen, die door beschutting door bos jes langs 
het water een luwte verschaffen. De aantallen blijven vooral bij 
de kuifeend na een -periode met hardere winden konstant. Mogelijk 
speelt hierbij een rol, dat het gebied, waar de exemplaren door 
de winden terecht komen, hierna bekend is en vaker bezocht wordt. 
De vorstperiode van februari 1978 had een groot aantal wijzigingen 
wat betreft de aantallen tot gevolg. ·ook voor .de Diemen schaars · 
voorkomende vogelsoorten, als smient en vooral krake~nd, werden 
in groot aantal waargenomen. Met het invallen van de dooi kelde
ren de aantallen. 
De besproken gegevens hebben betrekking op de periode oktober 1977 
tot · maart 1978. 
Waarnemingen die in dit artikel vermeld staan, zijn niet opgenomen 
in de rubriek •waarnemingen in Groot-Amsterdam•. 

Waarnemings Club Diemen - Guus van Duin 
Rode Kruislaan 1043 Diemen 906407 


