Jaarverslag 2009

Werkgroep Wintervogels
Milieu Werkgroep Houten
Inleiding:
De activiteiten van de werkgroep wintervogels zijn gebonden aan een seizoen dat loopt van
september tot en met april. Het opstellen van een jaarverslag dat past bij de cyclus van het
verenigingsjaar van de MWH is daarom wat tegennatuurlijk. Bij deze toch een poging om de
activiteiten van de werkgroep weer te geven over het jaar waarin aan het eerste lustrum seizoen werd
begonnen.
Werkwijze en gebied:
De werkgroep telt in de periode september (waar mogelijk al vanaf augustus) – april twee
gebieden die zijn aangewezen binnen het watervogelproject van SOVON
(www.sovon.nl/default.asp?id=239). De teldagen vallen steeds op de zaterdag die het dichtst bij het
midden van de maand ligt en zijn voor heel Nederland gelijk. Op deze manier legt SOVON een
netwerk van telgebieden over Nederland waar op vaste data op een gestandaardiseerde manier
vogels worden geteld. De werkgroep telt de vogels in polder Blokhoven die daartoe verdeeld is in
twee SOVON telgebieden; Blokhoven-oost en West (zie figuur) en draait dus mee in het landelijke
netwerk. Voor dit gebied werd gekozen omdat het bij monde van Houtense vogelaars als vogelrijk
bekend stond en er de nodige rituele politieke dansen om de planologische toekomst van het gebied
werden en worden uitgevoerd.
Ten minste alle watervogels worden geteld, maar ook steltlopers en andere vogels die
gebonden zijn aan open waterrijke gebieden. De online database van SOVON biedt daarnaast de
mogelijkheid om ook de aantallen van nog andere vogels te registreren. Een interessante groep om te
volgen zijn natuurlijk de roofvogels, deze worden dan ook consequent door de werkgroep geteld en
geregistreerd bij SOVON. Groepen ganzen en zwanen worden digitaal op een kaart “geprikt”, van de
overige soorten worden totalen per telgebied vastgelegd. SOVON controleert en beheert de gegevens
en maakt per seizoen een landelijk rapport “Watervogels in Nederland 200x-200y”. Gratis te
downloaden van de SOVON website.
De tellingen worden steeds per fiets uitgevoerd vanaf de openbare weg. Met behulp
van kijker en telescoop zijn de beide polderhelften goed te overzien. Er worden geen insteken
gemaakt via boerenerven of langs sloten. Uiteraard worden er dan vogels gemist. Dat is niet erg; door
consequent dezelfde systematiek toe te passen kunnen na een aantal seizoenen toch conclusies
worden getrokken over ontwikkelingen en trends in de telgebieden.
Het is dan wel van belang dat met een vaste groep van tellers steeds volgens deze
systematiek wordt gewerkt en dat de aantallen vogels op een betrouwbare manier worden geteld en
geschat.
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Bemensing:
Sinds de werkgroep in het najaar van 2005 begon met tellen heeft zich een vaste kerngroep
van 5 tellers gevormd, t.w.: Siebe Bonthuis, Peter de Klein, Paul van Maaren, Gerard Schoorl en Sjerp
Weima. De laatste fungeert als samenroeper, verzamelt de gegevens en voert deze in in de database
van SOVON. Daarnaast waren er gewaardeerde incidentele bijdragen van Leoni Heijman, Wim Koch
en Ewoud Plomp. 3 nieuwe tellers meldden zich in het najaar van 2009: Kees Klawer, Janek Szyszka
en Michiel van Schooten die op dit moment worden ingewerkt. Met deze menskracht is het gelukt om,
ondanks een griepepidemie en de gebruikelijk zaterdagse verplichtingen, beide gebieden maandelijks
(dat is 8x) op de voorgeschreven dagen op bovengenoemde vogelsoorten te tellen. Alle tellers worden
bij deze hartelijke bedankt voor hun trouwe inspanningen en hun bijdragen aan de gezellige
zaterdagochtenden.
De vogels:

Januari – april: Hoewel het flink winterde in januari kregen we toch niet de aantallen ganzen
in de boeken die we daarbij hadden bedacht. De teller bleef steken op ruim 1200 en 350 kolganzen in
West resp. Oost. In februari waren ze vrijwel allemaal al weer verdwenen. Blokhoven is niet
aangewezen als ganzengedooggebied en de boeren worden daarom niet financieel gecompenseerd
voor eventuele schade. Ganzen worden dan ook actief ver- en bejaagd in deze polder. Grote
zilverreigers mogen we inmiddels tot de vaste wintergasten van onze polder rekenen; tot in maart
waren steeds 1 à 2 vogels present. Zodra de vorst was geweken verschenen in februari weer de
groepjes pleisterende kieviten. In maart troffen we weer grutto’s en tureluurs aan en scholeksters
volgden in april. Tot de voorjaarsgasten rekenen we ook de baltsende bergeenden. Buizerds zagen we
veel dit voorjaar; 21 exemplaren in februari. Een slechtvalk was present in februari – maart. Meestal
vinden we deze soort pas na intensief scannen met de telescoop van alle verre molshopen, hekken en
heiningen. Deze keer voerde hij tot twee maal toe razendsnelle verrassingsaanvallen uit op kieviten en
duiven die slechts met grote moeite het vege lijf wisten te redden.
Augustus – december: Grote aantallen kieviten (max. 2800 in september), goudplevieren
(max. 110 in september) en wulpen (max. 170 in oktober) pleisterden van augustus tot en met
oktober vooral in west. Torenvalken waren er meer (max. 7) dan in het voorjaar. Een boomvalk joeg
in september door onze polder en in oktober werden we verrast door een rode wouw die met een
prooi in zijn klauwen vanaf de Lek Blokhoven-west kwam binnen vliegen (en dus kon worden geturfd).
De novembertelling was de natste telling ooit; wat een water! De meer dan 4100 kolganzen en ruim
2700 grauwe die in december werden geteld kondigden op traditionele manier een winterse periode,
die tot kerst zou duren, aan. Heerlijk, zo kenden we onze polder weer; lekker koud en vol met
ganzen. De 5 grote zilverreigers tijdens deze telling waren eveneens een leuke opsteker. Tot de
overige gasten behoorden dit jaar niet allen kok-, storm- en zilvermeeuwen in steeds wisselende
aantallen, maar ook smient en brand- en nijlgans. En het is altijd weer leuk om de aanwezigheid van
steenuil, grote lijster en groene specht te kunnen boekstaven.
Plannen:
De kracht van de activiteiten van de werkgroep zit in continuïteit; hoe langer er wordt geteld
hoe waardevoller en interessanter de gegevens worden. In april 2010 hopen we het 1ste
lustrumseizoen af te sluiten. Een goed moment om de gegevens in de tijd te analyseren om zo de
betekenis van polder Blokhoven voor pleisterende vogels gedurende vijf opeenvolgende seizoenen
vast te leggen en trends door de tijd vast te stellen.
Wanneer ook alle nieuwe tellers actief en trouw door blijven tellen, kan in de toekomst
mogelijk worden gedacht aan uitbreiding van het werkgebied.
Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,
Houten, 2 januari 2010
Sjerp Weima.
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