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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. In dit jaarverslag t.b.v. de Milieu Werkgroep Houten worden echter de
activiteiten van de werkgroep over een verenigings- c.q. kalenderjaar samengevat.
Werkwijze en gebied:
De werkgroep telt in de maanden september – april (dit jaar werd ook in augustus geteld) 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 drie SOVON telgebieden; Blokhoven-West, Oost en Zuid (zie kaart hieronder). De januaritelling
staat bekend als de “internationale 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. In januari 2015 was het de 49ste editie van deze internationale telling
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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Bemensing:
De werkgroep bestaat uit een vaste groep van tellers, t.w.: Siebe Bonthuis, Peter de Klein, Kees Gijzen, Ewoud
Plomp, Gerard Schoorl, Martin Snaterse, Janek Szyszka en Sjerp Weima. Met deze menskracht is het gelukt om
ook in 2015, de gebieden maandelijks (dit jaar 9x) 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.
De vogels:

Januari – april: De midwintertelling 2015 werd met een lekker zonnetje bij temperaturen iets boven het vriespunt
verricht. Het aantal Kolganzen (755 ex.) was aanmerkelijk lager dan we in een normale winter zouden mogen
verwachten. Net als in de laatste maand van 2014 werden opvallend veel (30 ex.) Buizerds geteld.

In februari waren er aanmerkelijk meer (3684 ex.) Kolganzen in polder Blokhoven aanwezig dan in januari. Er
werden 2 IJsvogel gezien tijdens deze wintertelling en net als in januari was er weer een Slechtvalk present.
De overwinterende Kolganzen wisten zelfs in maart nog van geen wijken; er waren nog bijna 3000 ex. aanwezig.
De bekende steltlopersoorten waren weer present in deze maand met: 363 Kieviten, 14 Goudplevieren, 2 Wulpen
4 Tureluurs en zelfs 10 Grutto’s lieten zich zien en horen.
Het palet steltlopers bestond in april uit: 22 Scholeksters, 104 Kieviten, 11 Grutto’s, 1 Wulp en 7 Tureluurs. Bij
deze lente telling werden 2 IJsvogels en 2 zingende Blauwborsten waargenomen. Net als vorig jaar in deze
maand was er een opmerkelijk hoog aantal Knobbelzwanen aanwezig; 24 ex (30 in 2014).

Augustus – december: Tijdens de eerste telling van het seizoen 2015-16 werden 613 Kieviten en 100 Wulpen

geteld. Helaas ontbraken Goudplevieren. Met 19 Blauwe reigers werd het topaantal van 17 ex in sept. 2014 zelfs
overtroffen. Deze zomertelling werd opgeluisterd door 2 Purperreigers (een volwassen ex. en een vogel die dit
voorjaar uitgevlogen moet zijn. Er werden 4 Torenvalken geteld; en een paartje Boomvalken met een pas
uitgevlogen jong waargenomen.
De septembertelling werd opgeleukt door de aanwezigheid van 10 resp. 4 doortrekkende Paapjes en Tapuiten
Kolganzen in oktober, 761 ex, niemand kijkt er meer van op tegenwoordig. Het aantal te turven Kokmeeuwen
was aanzienlijk deze maand; het tellen van zo’n groep van meer dan 3000 van deze meeuwen is gewoon hard
werken. Landelijk kwamen er veel Smellekens door dit jaar; bij deze telling pikten we 1 ex. mee van deze kleinste
in Nederland voorkomende valk (juveniel kleed).
Met 621 getelde vogels bleef het aantal Kolganzen in november relatief laag. Maar van een laag langs jagende
Blauwe kiekendief (een dame) gaat het hart van de liefhebber beslist sneller kloppen.
In december werden 18 Grote zilverreigers geteld. De laatste telling van het lopende kalenderjaar werd
afgesloten met waarnemingen van 2 Slechtvalken (een volwassen man en een eerstejaars vogel) en een
Waterral.
Publicatie:
Voor “de Kruisbek” (jaargang 58 / nr. 3 / juni 2015), het periodiek van de Vogelwacht Utrecht, werd een artikel
geschreven onder de titel “Pleisterende vogels in Polder Blokhoven; Seizoensgebruik en trends voor enkele
steltlopers, eenden, roofvogels, ralachtigen, meeuwen en enkele anders soorten” over de periode 2005 t/m 2013.
Het betreffende nummer van “De Kruisbek” is (gratis) te downloaden van de website van de VWU:
http://vogelwacht-utrecht.nl/archief-de-kruisbek/
Verwijzingen:
1.

http://www.sovon.nl/nl/watervogeltelling

Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,
Houten, 16 januari 2016
Sjerp Weima. sjerplevier@gmail.com
030-6350989
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