De najaarstrek boven de trektelpost “De Uithof” 2006
Wie, net als ik, de berichten ontvangt van het Utrechts Vogelnet, weet dat er al enige tijd een
zwarte wouw ten westen van de stad , ergens tussen Haarzuilens en Kockengen bivakkeert.
Regelmatig komen er ook tips binnen hoe je de vogel het best kan spotten. Soms lijkt de
telescoop haast onontbeerlijk. Toen Marian Petersen, Jan Bielderman en ik op 18 november
bijna moesten bukken voor een overzeilende rode wouw was dat uiteraard toeval. Ik bedoel
dat die wouw daar vloog, dat was toeval. Dat wij daar zaten was helemaal niet toevallig.
Trektellen gebeurt per definitie van uit een vaste lokatie en in ons geval is dat vaste punt de
renbaan achter het Utrechts Medisch Centrum in de Uithof. Bij trektellen heb je het te nemen
zo als het zich aandient. Dat heeft ook zijn bezwaren. Wie, zwaar belast door studie en of
andere persoonlijke omstandigheden net dat ene ochtendje toch naar de telpost durft te komen
en vervolgens met het “grote niks” wordt geconfronteerd zal allicht hebben gedacht: was ik
nu maar elders geweest. Zo is het altijd wat. Gelukkig viel er ook dit seizoen weer voldoende
te beleven op de telpost. We zijn zelfs, geheel onverwacht, het middelpunt van een jachtpartij
geworden. De tellers wisten echter van geen wijken en konden enkel door hun fysieke
aanwezigheid menig haasje voor het gloeiende lood behoeden.
Ter vergelijking:
2004
2005
2006
Aantal teluren
36,5
56,15
51,40
Aantal tellers
45
15
12
Aantal soorten
54
63
67
Aantal vogels
11.615
22.447
18.358
Ook rond de telpost is er volop vogelleven. Bij het aantal van 67 soorten kunnen nog 18
soorten toegevoegd worden die terplekke aanwezig waren. Daarmee komt het totaal aantal
soorten op 85. Dit seizoen is er 24 keer geteld: dat is slechts een telling minder dan het vorige
seizoen. Het aantal tellers bleef op 12 steken waarbij opgemerkt dat een aantal tellers dit jaar
de telpost eenmalig hebben bezocht. Het zal duidelijk zijn dat er, zeker op de momenten dat er
maar een teller was, heel veel is gemist. Met name tegen de heldere blauwe lucht lijft het
lastig om de vogels te vinden. Je kunt het ook vanuit de vogels bekijken: al die tellers die er
niet waren, hebben inderdaad veel gemist.
Hieronder volgt een overzicht van het aantal tellingen, de tellers en de weersomstandigheden:
Datum
1. 26/8
2. 30/8
3. 2/9
4. 6/9
5. 9/9
6. 16/9
7. 20/9
8. 23/9
9. 27/9
10. 30/9
11. 4/10
12. 7/4

Telling( in kwartieren)
10
6
10
5
10
10
6
8
6
11
8
10

Weersomstandigheden
windstil zonnig
nw3, een bui
windstil, bewolkt
noord 2 helder en zonnig
zuidoost 1a2, helder
windstil, helder
zuid 3á4
windstil, bewolkt
mistig
zuidenwind 2, zonnig
zuidwest 2, bewolkt
zuidwest 4, bewolkt

Tellers
A.S
A.S
T.G, M.P, I.S, A.S
A.S
T.S, G.P, M.P, A.S
T.S, A.S
A.S
I.S, T.S, A.S
J.B, A.S
M.P, G.P, A.S
A.S
G.P, M.P, W.B A.S

Datum
13. 8/10
14. 11/10
15. 14/10

Telling( in kwartieren)
8
8
12

16. 18/10
17. 21/10
18. 28/10
19. 1/11
20. 4/11

6
10
10
6
10

21. 8/11
22. 11/11
23. 15/11
24. 18/11

6
5
6
10

Weersomstandigheden
zuidwest 3
oost 2, zonnig
oost 4, volledig bewolkt

Tellers
A.S
A.S
M.K, K.Z, T.S, M.G
M.P, A.S
windstil, volledig bewolkt A.S
zuid 4, volledig bewolkt
T.S, H.S, A.S
zuidwest 1, volledig bewolkt G.P, M.P, T.S, A.S
noordwest 5, buien
A.S
noordwest 1
M.P, G.P, I.S, J.B,
A.S
zuidwest 5, volledig bewolkt A.S
zuidwest 5, regenachtig
A.S
zuidwest 4
A.S
zuidwest1, bewolkt
J.B, M.P, A.S

De tellers van 2006 waren:
1. Jan Bielderman (J.B)
2. Wigle Braaksma (W.B)
3. Metske Gerlsma (M.G)
4. Tieneke de Groot (T.G)
5. Michel van der Kwast (M.K)
6. Marian Peterse (M.P)
7. Guus Peterse (G.P)
8. Ilja Sanders (I.S)
9. Hasko Schortinghuis (H.S)
10. Anton Schortinghuis (A.S)
11. Tom Schrijvers (T.S)
12. Kees van Zutphen (K.Z)
Nu ik de weersomstandigheden van het afgelopen seizoen onder ogen krijg overheerst het
positieve gevoel. Het was goed toeven in de klapstoel. De uitzonderingen waren 30/8, 27/9
1/11 en 11/11 vanwege mist, buien of gewone regen. Vorst hebben we nooit gehad.
De top 5 van 2006 ziet er als volgt uit:
1. Spreeuw
2. Aalscholver
3. Vink
4. Kievit
5. Kokmeeuw

4756
2299
2089
1528
1146

Ten opzichten van 2005 zijn de houtduif, koperwiek en sijs uit de top 5 verdwenen. Net als in
voorgaande jaren zat de grauwe gans met 1040 exemplaren dicht tegen de 5e plek aan. Het
aantal nijlganzen is verdubbeld sinds 2004. Ook de toename van de canadese gans in ons land
is doorgedrongen tot de telpost. Voor het eerst in onze geschiedenis kwamen ze voorbij.
Gelukkig waren de roofpieten dit jaar goed vertegenwoordigd: niet zo zeer getalsmatig maar
wel wat het aantal soorten betreft (8).

De telpost in de media.
Zoals voorgaande jaren is de e-mail service van het Utrechts Vogelnetwerk een doeltreffend
medium. Waarneming en aankondigingen vinden gemakkelijk hun weg.
Dit jaar zijn we verder gegaan met www.trektellen.nl het geeft de trektellers van Nederland
een goed in zicht in wat er zich afspeelt aan vogelbewegingen. In verband met studiedrukte
heeft Michel van der Kwast het beheer van de website aan ondergetekende overgedragen. Het
lijkt allemaal zo makkelijk. Hoewel……ik werd een keer door een vogelaar uit Zutphen
gebeld i.v.m. de 300 overtrekkende bruine kiekendieven die ik begin september had gemeld.
Dit moesten er 3 zijn. Een kleine vergissing bij het invoeren.
Vogels rond de telpost.
Gezien werden: ekster, groene specht, meerkoet, roodborst, paap, winterkoning, zwarte
roodstaart, havik, staartmees, rouw kwikstaart en valkparkiet. Daarnaast werden nog gehoord:
steenuil, ijsvogel, waterhoen, boomklever, boomkruiper en zwartkop.
Ten slotte…..
Eind augustus hoop ik weer aan te treden voor het “grote gebeuren”. Het blijft natuurlijk
ironisch dat mensen die normaal wars zijn van iedere vorm van verkeersdrukte, zich nu al
verheugen op de massale verplaatsingen boven hun hoofd. Vogelen op de trektelpost als een
soort bermtoerisme. Ik begeef mij graag in goed gezelschap en hoop daarom jullie allen straks
weer in goeden doen te treffen.
Een hartelijke groet,
Anton Schortinghuis
April 2007
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