De najaarstrek boven de trektelpost “de Uithof”in 2008
Opeens zijn ze ; de voortekenen dat een nieuw jaargetijde zich aandient. Gisteren
passeerden er in tien minuten tijd enige honderden ganzen richting
noord.Vanochtend in bed was er een luid tetterende zanglijster die uiteindelijk
overstemd werd door het groot materieel van de firma Abacus waarmee mijn
overbuurman zijn tuin laat aanpakken.Struiken worden gerooid, oude bielzen en
tegels verwijderd. Bij zijn oprit ligt een grote berg zand en een vrachtauto levert de
nieuwe sierbestrating af. Het is gedaan met de rust en ook gedaan met de winter.
Dat betekent ook voor mij dat de laatste van de “herfstklussen “ niet langer kan
worden uitgesteld :de afronding van het traditionele jaarverslag van onze telpost .Bij
deze dan….
2006
Aantal teluren
Aantal tellers
Aantal soorten
Aantal vogels

51,4
12
67
18.358

2007
48,5
9
74
17.416

2008
55,45
14
66
21.605

In het overzicht van www.trektellen.nl komen we tot 70 soorten. De gans spec, de
witte kwikstaart spec en de vink spec zijn geen apart soorten. De langs vliegende
atalanta is wel een doortrekker maar weer geen vogel en valt dus ook buiten dit
overzicht.Ook de drie niet geidentificeerde roofpieten van 23 augustus tellen niet
mee als soort.Zodoende dus 66 soorten.
Het aantal tellers is gestegen. Vivian, Marten en Bas waren de nieuwe
gezichten.Wigle Braaksma ontbreekt in het rijtje. Hij werd de dag voordat hij zou
gaan tellen van zijn fiets beroofd . Daardoor was de telpost net buiten zijn bereik
gekomen. Familie Heunks verdient een eervolle vermelding. Ze maken meer dan 20
procent uit van alle Uithoftellers. Hulde !
Het aantal soorten is dit jaar iets gedaald. Er waren ook dit seizoen weer van die
momenten dat je mekaar stom staat aan te kijken na het horen van een
ondefinieerbaar trekroepje.”Was Guus maar hier “,denk je dan….. Kortom het
ontbreekt ons nog aan voldoende kennis om werkelijk alles wat passeert op naam
te brengen.
De tellers van 2008 waren:
1. Jan Bielderman
2. Tieneke de Groot
3. Eckhart Heunks
4. Sofie Heunks
5. Simon Heunks
6. Marten Hornsveld
7. Vivian Jacobs
8. Michel van der Kwast
9. Marian Peterse
10. Guus Peterse
11. Ilja Sanders
12. Bas van Schooten
13. Anton Schortinghuis
14. Tom Schrijvers

( JB)
(TG)
(EH)
(SH)
(SiH)
(MH)
(VJ)
(MK)
(MP)
(GP)
(IS)
(BS)
(AS)
(TS)

Hieronder volgt een overzicht van het aantal tellingen, de tellers en de
weersomstandigheden.
Datum

Weersomstandigheden

Tellers

24-8
31-8
7-9
10-9
16-9
21-9
24-9
28-9

Telling in
kwartieren
10
10
10
8
8
10
?
10

?
rustig, oost 2
1 buitje, zuidwest 4
zonnig, zuidwest 2
zuidoost 1 a 2
oost 1
bewolkt, noordoost 1
mist

1-10
4-10

?
17

zwaar bewolkt, buiig
bewolkt, enkele buien,noord 2

8-10
12-10

8
10

bewolkt, zuidwest 2
bewolkt, windstil

19-10
22-10
26-10

12
8
11

bewolkt, zuidwest 2
sluierbewolking, zuidwest 1
sluierbewolking, zuidwest 1

2-11

13

helder, oost 1

5-11
9-11

?
8

bewolkt, noordoost 4
bewolkt, zuidwest 4

12-11
16-11

8
11

half bewolkt, 1 buitje, zuidwest 3
volledig bewolkt, zuidwest 2
zacht ( 12 graden)

AS
AS
GP, AS
AS
MP, AS
MK, AS
MP, AS, TS
JB, TG, MK,
MP, AS
AS
MH, VJ, MK,
MP, BS, AS
AS
MH, VJ, GP,
MP, AS
MK, MP, AS
JB, AS
JB, MK, AS,
TS
JB, TG, EH,
SH, SiH, MK,
MP, AS
GP, MP, IS,
AS
JB, MP, IS, AS
JB, MK, MP,
AS, TS

Er is dit seizoen twintig keer geteld. De weersomstandigheden waren normaal.Het
weekend van 13 en 14 september ontbreekt helaas in dit overzicht. Zelf zat ik op de
wadden. Juist dit weekend beleefde Nederland fantastische roofvogeltrek. Dat we
daar als telpost niets van hebben meegepikt is natuurlijk eeuwig zonde.
De toptien van 2008 ziet er als volgt uit:
1. Spreeuw
4512
2. Vink
2655
3. Kievit
1667
4. Grauwe gans
1576
5. Koperwiek
1517
6. Houtduif
1261
7. Graspieper
1216
8. Aalscholver
978
9. Sijs
811
10 Huiszwaluw
757

Geen kolgans of kokmeeuw dit jaar in de toptien. Wel een heel aardige graspieper
score.Verder viel me op dat bij een aantal soorten de aantallen met het jaar
daarvoor nauwelijks afweken.(kievit, koperwiek, grauwe gans, kokmeeuw, sijs)
De telpost in de media
Uit diverse reacties blijkt dat de aankondigingen via het U.V.N. de doelgroep
bereiken.Ik heb dit jaar op verzoek van Phil Koken ook weer een gedetailleerde
routebeschrijving gemaakt .
De WorldBirdwatch van 4 oktober heb ik ook via RTV-Utrecht onder de aandacht
gebracht via de site U-nieuws.nl Er schijnen maandelijks 20.000 mensen deze site te
bezoeken. Dit heeft overigens geen nieuwe trektellers opgeleverd.
Omdat we als telpost wel hebben meegedaan aan de Birdwatch kreeg ik van Gert
Ottens, (de coordinator van Vogelbescherming Nederland) het aanbod een boekje
te ontvangen ,(tegen verzendkosten) Het heet “Vogels en de Wet.nl “Het is bedoeld
om mensen in het veld handvatten te bieden bij het constateren van overtredingen
op de Flora- en Faunawet.Ik heb het boekje inmiddels in huis. Ik heb nog opgezocht
wat er staat over het illegaal inrichten van een telpost op een renbaan maar daar
stond niets over in. We zullen doorgaan!
Vogels rond de telpost
Havik, Ekster, Groene Specht, Boomklever (H), Boomkruiper(H),Tjiftjaf(H),
Zwartkop(H),
Winterkoning (H), Meerkoet H), Waterhoen(H)Zwarte Roodstaart, Huismus. Gehoord
en gezien nog 13 soorten erbij.(buiten de 66 van de doortrekkers)
Tenslotte
Er is dit seizoen twintig keer geteld. Wat mij betreft zit ik aan de grens. Werk en
gezinsleven moeten allemaal nog wel inpasbaar blijven hoe verslavend het trektellen
ook is. De overgang om in plaats van zaterdag voortaan op zondag te tellen bevalt
goed.Ook zondagochtend is de geluidsoverlast van de A28 betrekkelijk gering.Ik blijf
me nog steeds verbazen over de hoeveelheid ambulances met sirenes die voor
dag en dauw zich naar het UMC spoeden.Je realiseert je dan weer dat gezondheid
niet zo vanzelfsprekend is. Net zo min trouwens als goed gezelschap.Wat dat betreft
zitten we goed op de Uithof. De sfeer is open en opbouwend.Er wordt serieus geteld.
Ik merk dat de telpost een platform biedt voor uitwisseling. Het lijkt me dan ook leuk
eind augustus deze traditie met jullie een vervolg te geven.
Een hartelijke groet,
Anton Schortinghuis
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