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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 2016 was het de 50ste 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, 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 2016 leverde net als vorig jaar een relatief laag aantallen Kolganzen (1100)
op. Ook in februari bleek deze winter geen echte ganzenwinter te zijn. Die zaten ongetwijfeld nog veelal in
streken ten Noorden van ons land. Er werden 13 resp. 16 Grote zilver- en Blauwe reigers geteld. Zes Grote
zaagbekken is voor onze polder een hoog aantal. Inmiddels werden er ook al weer 267 Kieviten geteld .

Maart bracht weliswaar een lange soortenlijst, maar geen hoge aantallen op. Wel was het aantal kieviten
opgelopen tot ruim 330. Het tableau steltlopers bestond in april uit: 54 Kieviten, 15 Grutto’s en 15 Scholekster.
Opmerkelijk was het, voor deze maand, hoge aantal Krak- en Wilde eenden (9 resp. 80)

September – december: Tijdens de eerste telling van het seizoen 2016-17 hadden we duidelijk nog te maken

met vogels die pleisterden tijdens doortrek: 3 kemphanen, 40 Goudplevieren, 5 Watersnippen en 6 tapuiten. Er
vlogen daarnaast 9 Torenvalken rond, waaronder ouders met jongen. De lijst roofvogels werd gecompleteerd
door Slechtvalk, Bruine kiekendief en 7 Buizerds.
Kolganzen in oktober (685 ex) niemand kijkt er meer van op tegenwoordig, maar wanneer die worden aangevuld
met 910 Brandganzen lijkt het wel winter in oktober. Het aantal te turven Kieviten was 924 deze maand.
Daarnaast was het leuk om weer eens wat meers steltloper te tellen: 60 Goudplevieren en 118 Wulpen. Voor een
langdurig laag jagende Rode wouw, mag je ongetwijfeld meer vogellaars wakker maken, dan diegene die voor
deze telling buiten waren en hier getuige van mochten zijn.
Met 559 getelde vogels bleef het aantal Kolganzen in november, net als vorig jaar, relatief laag. Hoog was
daarentegen het aantal Grauwe ganzen; 474 telden we niet eerder in oktober. We telden liefst 150 Holenduiven
een soort die als wintergast lijkt toe te nemen.
Met ruim 3400 Kol- en 1994 Brandganzen leek de winter toch door te zetten, zeker als daartussen een drietal
Toendrarietganzen present is. Leuk dat we het jaar konden afsluiten met een Slechtvalk die mooi langs kwam
jagen.
Verwijzingen:
1.

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

Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,
Houten, 6 februari 2017
Sjerp Weima. sjerplevier@gmail.com
030-6350989
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