Werkgroep Wintervogels Blokhoven
Milieu Werkgroep Houten

foto: ©2017 Sjerp weima

Jaarverslag 2017

Pagina 1 van 3

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 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 2017
was het de 51ste editie van deze internationale telling waarbij in bijna de helft van het Nederlandse oppervlak alle
watervogels systematisch werden geteld.
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. Naar aanleiding van
aanpassingen in de SOVON- database einde 2017 werd besloten om typische wintergasten als Kramsvogel en
Koperwiek meer systematisch te gaan tellen. 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 meestal 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 2017, de
gebieden maandelijks (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 midwintertelling 2017 leverde eindelijke weer eens mooie aantallen Kolganzen (5800) en

Brandganzen (5300) op. Opvallend voor januari waren de aanwezige steltlopersoorten: Goudplevier (15), Kieviten
(332) en wulp (119). In februari waren er aanzienlijk minder ganzen; 480 resp. 360 Kol- en Brandganzen. De
meesten zaten ongetwijfeld al weer ten noorden en oosten van ons land. Deze telling werd opgeluisterd door 2 in
Blokhoven-O jagende Slechtvalken.
Maart bracht ons een langere soortenlijst, met hoger dan gemiddelde aantallen Wilde eenden (158) en
Bergeenden (28). Het tableau steltlopers bestond in april uit: 56 Kieviten, 17 Grutto’s, 25 Scholekster, 9
Tureluurs, 3 Wulpen en 1 Watersnip. Net als vorig hadden we deze maand hoge aantal Krakeenden (24) op de
lijst.

September – december: Tijdens de eerste telling van het seizoen 2017-18 hadden we weer eens te maken met

mooie aantallen pleisterende steltlopers: 7 Goudplevieren, 1495 Kieviten en 140 Wulpen. Er vlogen daarnaast 12
Torenvalken rond, waaronder ouders met jongen. De 20 getelde Buizerds is een record voor deze maand.
De oktober-telling was, niet alleen door het weer, ronduit lenteachtig. Geen spoor van Kol- of andere arctische
ganzen te bekennen. Het was sowieso een erg “rustige’ telling deze maand. 21 Buizerds vormden wel het
hoogtepunt. Met 750 getelde “Kollen” in november met daartussen al een paar “Toendrarieten” hadden we toch
een suggestie van winter.
Met 1230 Kol- en 300 Brandganzen kun je, ook al is het december, nog nauwelijks van winter spreken, al zaten
er ook dit keer een paar Toendrarietganzen tussen. 134 Wilde eenden en 44 Krakeenden bleken echter
decemberrecords. En ook zien we niet vaak meer zoveel (184) Wulpen in deze maand.
Overig nieuws:
Tijdens de december telling deed stage student Maartje van Harten (Universiteit Utrecht) mee met onze telling.
Zij doet onderzoek naar de rol en het belang van vrijwilligers in natuuronderzoek en beheer in Nederland.
Verwijzingen:
1. http://www.sovon.nl/nl/watervogeltelling
Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,

Houten, 22 januari 2018

Sjerp Weima. sjerplevier@gmail.com
030-6350989
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