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Wintertelling 1984 en 1986, Blauwe Reiger.

Jannes Santing en Yzaak de Vries

De verspreiding wordt in mindere mate beïnvloed door de klimatologische

omstandigheden. In grote lijnen zien we hetzelfde beeld. In 1984 zijn de

aantallen in Noord-Drenthe lager dan in 1983, terwijl in 1986 tijdens de

strenge winter het zwaartepunt van de verspreiding in het Hunzedal en de

Veenkoloniën ligt (figuur en ). Mogelijk wordt dit laatste beeld bepaald

door het voorkomen van nog niet bevroren wateren.

Blauwe Reigers worden vooral gezien langs en in kanalen, sloten en beken.

Daarnaast in gras- en bouwlanden en verder op allerlei plaatsen waar

voedsel is te vinden.

Van alle waarnemingen wordt in 36-55% van de gevallen de leeftijd van de

vogels opgegeven (tabel 1). In 1983, 1984 en 1986 was het aandeel adulte

vogels daarvan steeds groter dan het aantal juvenielen.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de conclusie van Santing (1985) kan

worden bevestigd, dat het aantal Blauwe Reigers in "normale" winters (vrij

zacht) ca 450 exemplaren bedraagt. In winters met strenge koude, kan dit

aantal met de helft afnemen.

In het laatste verslag van de midwintertelling van januari 1983 (Santing

1985) werd gesteld dat het aantal Blauwe Reigers tijdens niet te strenge

winters rond de 450 exemplaren schommelt. Nieuwe tellingen zouden uit

moeten wijzen of dat aantal een normaal beeld is. De winter van januari

1984 was tot op dat moment niet streng. Het aantal Blauwe Reigers bedroeg

453 exemplaren. Het aantal van 450 exemplaren lijkt dus meer en meer een

vaststaand gegeven te worden. Ook het verspreidingsbeeld vertoont geen

noemenswaardig verschil met dat van januari 1983 (figuur ).

In januari 1986 hadden we wel te maken met streng winterweer. Het aantal

Blauwe Reigers vertoonde een forse daling ten opzichte van vorige jaren. Er

werden 224 exemplaren geteld.
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Tabel 1. De Blauwe Reiger in 1983, 1984 en 1986.

1983 1984 1986

aantal % aantal % aantal %

Totaal 434 100 453 100 224 100

Adult 101 24 133 29 50 22

Juvenlel 54 13 116 26 32 14

Onbekend 274 63 204 45 142 64


