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Inleiding:
De activiteiten van de werkgroep wintervogels zijn gebonden aan een seizoen dat loopt van september
tot en met april over de jaargrens heen. Niettemin kunnen de activiteiten van de werkgroep over een
kalenderjaar worden samengevat.
Werkwijze en gebied:
De werkgroep telt in de maanden september – april drie gebieden die zijn aangewezen binnen het
watervogelproject van SOVON (zie verwijzing 1). 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 draait mee in dit netwerk en telt de vogels in polder Blokhoven die daartoe verdeeld is in de dire
SOVON telgebieden; Blokhoven-West, Oost en Zuid (zie kaart hieronder). De januaritelling staat bekend als de
“midwintertelling”. Op deze dag wordt door SOVON gestreefd naar een landelijke dekking van watervogeltellingen
en wordt ook in veel andere Europese landen geteld in waterrijke gebieden.
Tenminste alle watervogels, maar ook steltlopers en andere vogels die gebonden zijn aan open
waterrijke gebieden worden geteld. 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 gebieden 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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Kaart: ©SOVON; telgebieden Blokhoven.
Bemensing:
Sinds de werkgroep in het najaar van 2005 begon met tellen heeft zich een vaste kerngroep van tellers gevormd,
t.w.: Siebe Bonthuis, Peter de Klein, Paul van Maaren, Ewoud Plomp, Gerard Schoorl, Michiel van Schooten,
Martin Snaterse, Janek Szyszka en Sjerp Weima. De laatste fungeert als samenroeper, verzamelt de gegevens en
registreert ze in de database van SOVON. Met deze menskracht is het gelukt om, de gebieden maandelijks (dat is
8x) op de door SOVON vastgestelde dagen op bovengenoemde vogelsoorten te tellen. Alle tellers worden bij deze
hartelijke bedankt voor hun trouwe inspanningen en hun bijdragen aan de gezellige zaterdagochtenden.
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De vogels:

Januari – april: De winter die einde 2010 flink zijn tanden liet zien beet niet echt door in 2011. Het aantal

Kolganzen tijdens de januaritelling was met 4100 lager, maar Brandganzen waren er meer dan vorig jaar (860
ex). In februari waren de aantallen ganzen alweer gehalveerd en in maart waren ze bijna allemaal naar
noordelijker oorden vertrokken. De winter was in aanvang toch nog nadrukkelijk aanwezig in de vorm van
overtrekkende Wilde zwanen die deze winter in ouderwets grote getale in Nederland werden gesignaleerd.
Opvallend was het grote aantal Kok- en Stormmeeuwen, 3900 resp. 1350 in de eerst maanden van het jaar.
Tijdens de januari telling werd een slaapplaats van Ransuilen (3 vogels zichtbaar) ontdekt die tot in maart bezet
bleef. In januari en maart werd een Slechtvalk waargenomen. T/m maart waren steeds meer dan 20 Buizerds
aanwezig; in april 11ex.
Al in maart werden de tellers verrast door de eerste Grutto’s; 4 ex, maar pas in april was het volop lente met 34
Grutto’s die in de polderboekhouding konden worden bijgeschreven. In een groepje foeragerende Grutto’s
werden toen zelfs 3 ex. van de IJslandse ondersoort (Limosa limosa islandica) ontdekt.

September – december: De eerste telling van het seizoen 2010-2011 werd vooral “gemaakt” door doortrekkende
zomergasten die gebruik maakten van polder Blokhoven om voedsel te zoeken en er te rusten voordat ze verder
trokken. Er werden 2 Bruine kiekendieven, 75 Witte kwikstaarten, 5 Tapuiten, een Roodborsttapuit en zelfs een
Paapje geteld. Spectaculair was de waarneming van een jonge Boomvalk die voor de ogen van de tellers een
door zijn ouders aangereikte prooi fileerde. Opvallend was dat in september t/m november de gebruikelijke
aantallen Kieviten en Goudplevieren ontbraken (zie ook figuur 1 hieronder). De teller bleef voor Kievit steken op
280 vogels in oktober. Wel werden 2750 Kokmeeuwen geteld.
In oktober werden al weer 880 Kolganzen geteld wat kan worden beschouwd als de voorhoede van de
wintergasten die zouden volgen. In november en december liepen de aantallen van deze soort op tot 2240 resp.
3400 vogels.
De vogelaars van de werkgroep genoten naast het registreren van aantallen, van schaarse soorten als
Rode wouw (in november) en Ruigpootbuizerd (december) die ze in de kijker kregen. Daarnaast konden ze elke
maand de aanwezigheid van 1 – 4 Grote Zilverreigers vast stellen.
Trends:
Hoe langer er wordt geteld hoe waardevoller en interessanter de gegevens worden. Als voorbeeld van
wat met een dergelijke serie getallen kan worden gedaan, worden in dit verslag twee soorten plevieren t.w. Kievit
en Goudplevier toegelicht:
In de figuren zijn voor deze soorten steeds de gemiddelde getelde aantallen en de maximale aantallen
per maand weergegeven op de verticale assen. In de linker figuur staan op de horizontale as de maanden waarin
werd geteld. In de rechte zijn op de horizontale as de opeenvolgende telseizoenen gegeven (waarbij 0506 staat
voor seizoen 2005 – 2006 enz.).

Figuur 1: aantallen kieviten geteld in de seizoenen 2005-2006 t/m 2009-2010 in Polder Blokhoven.
Van de Kievit werden in de maanden augustus – september over de jaren 2006 t/m 2010 gemiddeld
1600 vogels per maand geteld (met uitschieters tot 2800 vogels). In oktober is het gemiddeld aantal gedaald tot
550. Dit betreft vogels die in Centraal- en Oost-Europa hebben gebroed en in de nazomer polder Blokhoven
gebruiken om te ruien. De zomervogels zijn de volwassenvogels die eerder vertrekken dan de jongen die zich
vanaf september bij hen voegen (Verwijzing 2). Daarna worden ze nog mondjesmaat geteld en als het echt gaat
winteren verdwijnen ze helemaal uit de polder. Ook in het voorjaar kunnen naast de al snel terugkerende
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broedvogels soms nog meer dan 1100 pleisterende vogels worden aangetroffen. Met de aantallen in augustus –
september is polder Blokhoven binnen de provincie Utrecht gemonitorde watervogel-gebieden een van de
belangrijkere pleisterplaatsen voor de Kievit te noemen. (zie kaart links):

Kaart van de verspreiding van Kieviten (links) en Goudplevieren (rechts) in de maanden augustus en september
2010 in de in de provincie Utrecht getelde gebieden.

Figuur 2: aantallen Goudplevieren geteld in de seizoenen 2005-2006 t/m 2009-2010 in Polder Blokhoven.
Goudplevieren worden in kleinere aantallen gezien dan Kieviten maar het patroon is door het jaar
vergelijkbaar, al ontbreken ze volledig van november – februari. Binnen de provincie is Blokhoven eveneens van
betekenis als gebied om te pleisteren voordat ze doortrekken naar het zuiden (zie de rechter kaart).
Goudplevieren broeden van Noorwegen noordwaarts. In Blokhoven worden Goudplevieren en Kieviten doorgaans
gezamenlijk optrekkend waargenomen. Beide soorten voeden zich hoofdzakelijk met regenwormen en ze houden
zich, zeker in de ruiperiode, op in de boomloze ruimte zoals die wordt geboden door oude begraasde polders,
kwelders en slikken. De Goudplevier wordt de laatste jaren steeds minder in het binnenland en meer op de
wadden gezien (verwijzing 3).
Nevenactiviteit:
Ewoud Plomp organiseerde op 5 maart een leuke excursie naar de Oostvaardersplassen waarbij van vele
wintergasten werd genoten zonder dat ze geteld hoefden worden. De kleurringen die tijdens deze excursie bij
een Brandgans werden afgelezen waren op 1 augustus 2003 aangebracht in de Kolokolkova-baai (NB:. Dat is
t.h.v. Nova Zembla ) door een Nederlands-Russisch expeditie team.
Verwijzingen:
1. www.sovon.nl/default.asp?id=239)
2. Cramp e.a. (1983) The birds of the western Palearctic Vol. III pp. 254 – 255.
3. http://www.sovon.nl/pdf/Steltloper_Nieuwsbrief_2008.pdf
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Met dank aan Gerard en Siebe voor het kritisch doorlezen van de concept teksten.
Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,
Houten, 19 januari 2012
Sjerp Weima
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