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Gemeenschappelijk overnachten van Waterpiepers

in Oeverland de Liede

Steve Geelhoed

Inleiding

Telmethode

Van december 1988 tot april 1992 zijn 54 tellingen verricht.

De verdeling van de tellingen is weergegeven in figuur 1. Na

het eerste telseizoen neemt de telfreguentie sterk af. De tel-

lingen concentreren zich bovendien in de maanden maart en no-

vember.

Op één telling na werden alle

tellingen rond zonsondergang
verricht. De tellingen begon-
nen gemiddeld ongeveer drie

kwartier voor zonsondergang.
Ze werden pas gestaakt als de

duisternis inviel, hetgeen
betekent dat tot een kwartier

a een half uur na zonsonder-

gang werd doorgeteld.

Tijdens een telling werden de

waarnemingen per vijf-minu-

tenperiode verzameld. Naast

het aantal invallende of ver-

trekkende Waterpiepers werden

ook aantekeningen gemaakt
over de vliegrichting en het

gedrag. In deze bijdrage zal

daar echter niet op ingegaan worden.

In de winter van 1988-’89 werden de Waterpiepers Anthus spino-
letta spinoletta die in Oeverland de Liede overnachten, voor

de eerste keer met enige regelmaat geteld. Dankzij de tot dan

toe ongekend hoge aantallen Waterpiepers zijn de tellingen in

de drie volgende ’winters’ voortgezet. Enkele resultaten van

de tellingen van 1988 t/m 1992 worden in deze bijdrage bespro-
ken.

Figuur 1. Overzicht van de tel-

lingen van Waterpiepers op de

slaapplaats in Oeverland de

Liede
.
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Beschrijving van de slaapplaats

De slaapplaats bevindt zich in het rietland van Oeverland de

Liede. Dit gebied is ingeklemd tussen de Binnenliede aan de

oostkant, de spoorlijn Haarlem-Amsterdam aan de zuidkant en de

Veerpolder aan de westkant. Het gebied bestaat onder andere

uit open water, veenmoskussens, berkenopslag en riet. Aan de

westkant van het gebied staat een boerderij met enkele popu-

lieren.

Aantelsverloop

In figuur 2 en 3 wordt het aantalsverloop van de Waterpiepers
in de loop van het seizoen weergegeven. In figuur 2 wordt het

Figuur 2. Aantalsverloop van overnachtende Waterpiepers in

Oeverland de Liede. In de grafieken is het aantal getelde ex-

emplaren per telling weergegeven. Figuur A = 1988/’89, B =

1989/’90, C = 1990/’91 & D = 1991/’92.
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aantal waargenomen vogels

per telling weergegeven.

In figuur 3 zijn de waar-

nemingen per maand bij el-

kaar opgeteld en gedeeld
door het aantal tellingen
in de betreffende maand.

Het resultaat is een ge-

middelde aantal per maand

waargenomen vogels.
De eerste exemplaren arri-

veren in (de laatste week

vanj september. In de loop

van oktober nemen de aan-

tallen snel toe om in no-

vember een climax te be-

reiken. Vervolgens nemen

de aantallen af om gedu-
rende de wintermaanden

vrijwel constant te blij-

ven (fig. 2A & 2D) of

sterk af te nemen (fig. 2B & 20)
.

Het laatste verloop doet

zich voor als slootjes met een laag(je) ijs bedekt zijn. In de

tweede helft van februari nemen de aantallen weer toe om begin

maart te pieken. Daarna nemen de aantallen af. Tot ver in

april worden nog Waterpiepers gezien. Een beeld derhalve dat

al bekend is (Geelhoed 1989).

De waargenomen aantallen verschillen van jaar tot jaar aanzie-

nlijk. In 1988/'89 en 1991/'92 werden weinig Waterpiepers ge-

zien. In beide andere seizoenen werden er aanzienlijk meer

gezien. In het najaar van 1989 werden ook elders in Noord-Hol-

land veel trekkende Waterpiepers waargenomen. Vangsten op de

vinkenbaan in Castricum suggereren dat de herkomst van de vo-

gels in 1989 ten oosten van de normale herkomstgebieden in de

Alpen ligt (Wijker 1990).

Aankomsttijd

Als maat voor de aankomsttijd op de slaapplaats is gekozen
voor de vijf-minutenperiode, waarin 90% van de overnachtende

Waterpiepers op de slaapplaats is aangekomen. In figuur 4 is

deze aankomsttijd in relatie tot zonsondergang weergegeven. In

deze figuur is ook de daglengte weergegeven. De aankomsttijd
van Waterpiepers lijkt verband te houden met de daglengte. Als

de dagen kort zijn arriveren de vogels laat op de slaapplaats.
Als de dagen echter lang zijn komen de vogels vroeger aan. De

aankomsttijd varieert dan bovendien meer. Anders gezegd, het

lijkt of de Waterpiepers korte dagen proberen te verlengen.

Figuur 3. Seizoensverloop van Wa-

terpiepers in Oeverland de Liede,

1988/’92. In de figuur is het ge-

middelde aantal exemplaren per

telling per maand weergegeven.
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Een hypothese om dit feno-

meen te verklaren is de

volgende. Het nut van het

verlengen van de dag is de

optimalisatie van het zoe-

ken naar voedsel. Water-

piepers zijn namelijk oog-

jagers en kunnen dus al-

leen bij voldoende licht

foerageren. Normaliter is

de dag lang genoeg om vol-

doende voedsel te bemach-

tigen. In de winter worden

de dagen echter te kort om

op een 'normale' manier

voldoende voedsel te ver-

garen. Optimalisatie kan

gebeuren door sneller

en/of langer voedsel te

zoeken. In eerste instan-

tie zal sneller gezocht
worden, maar op een gege-

ven moment zal ook langer

gefoerageerd moeten worden. De vogels foerageren net zo lang
tot ze niets meer kunnen vinden en arriveren dus laat op de

slaapplaats. Om te kijken of déze hypothese klopt zouden de

(foerageer-)activiteiten van Waterpiepers in de loop van het

seizoen gevolgd kunnen worden.
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Figuur 4. Aankomsttijd van Water-

piepers op de slaapplaats. De sym-

bolen geven de vijf-minutenperiode
(t.o.v. zonsondergang) dat 90% van

de getelde vogels is aangekomen.
Met een lijn is de daglengte aan-

gegeven.


