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Eempoldertellingen 2002

In 2002 werd door de groep Eempoidertellers alweer voor het dertigste jaar

geteld. Een onderzoek dat al zo lang loopt is een unicum in Nederland. In totaal

werden in 2002 in het westelijke deel van het Eemland, met name de Noordpolder

te Veld, de Zuidpolder te Veld en de Oostermeent, 128.000 vogels geteld.

C.L. Joziasse

Ruim 80% van dit totaal zijn te

plaatsen in de onderstaande top
10.

Soort Aantal

Spreeuw 31199

Kievit 27221

Grauwe Gans 12760

Kokmeeuw 12700

Knobbelzwaan 4783

Meerkoet 4769

Kolgans 3855

Wilde Eend 3066

Grutto 2978

Kleine Zwaan 2723

Deze tellingen zijn in 1973 ge-

start om de weidevogels, waar

dit gebied zo belangrijk voor is,

in aantal en ontwikkeling te vol-

gen. Zo kan men de relatie tus-

sen vogelpopulatie en gebieds-

ontwikkelingen in kaart te bren-

gen. Voor de volgende soorten

is in de periode 1998-2002 een

opgaande trend (periode van de

afgelopen vijf jaar) waar te ne-

men: wintertaling, slobeend,

grutto, kemphaan, tureluur, gele

kwikstaart. Een neergaande

trend geldt voor de kievit en

zeer sterk voor de wulp en veld-

leeuwerik. Gelijkblijvers of soor-

ten met sterke schommelingen

zijn scholekster, watersnip en de

graspieper.

Naast deze soorten heeft het ge-

bied ook grote waarde voor de

overwinteraars zoals ganzen en

met name de kleine zwaan.

De knobbels, grauwe-, Canade-

se- en brandganzen geven een

opgaande trend weer. Helaas is

deze ontwikkeling tegengesteld

voor de wilde zwaan en kolgans

Qua aantallen blijven smient en

kleine zwaan ongeveer gelijk.

Het aantal waarnemingen van

buizerd en torenvalk is drastisch

gedaald. Anderzijds worden ha-

vik, slechtvalk en wespendief
vaker gezien. In dit jaar zijn

geenkramsvogels en koper-

wieken waargenomen. Voor de

huiszwaluwen was dit een top-

jaar. Daarnaast is incidenteel de

ortolaan waargenomen.

Voor zover dit beknopt verslag.

Wilt u als beginnend vogelaar of

ornitholoog mee doen met deze

tellingen neem dan contact met

mij op. U kunt bij mij ook het

aankomend - of al uitgebrachte

verslagen bestellen.

C.L Joziasse, Coördinator

Eempoldertellingen.
Adres: Honrewaarde39, 1399

HV Muiderberg, (0294) 26 38 21,
e-mail: cjoziasse@hotmail.com.

In dit kort verslag wil ik graag

een beeld schetsen van de ont-

wikkelingen in de vogelpopula-
tie van dit nog steeds unieke ge-

bied. Uniek vanwege de schaal-

grootte en de relatieve rust. Vele

vogelaars tellen in dit gebied,

sommigen zelfs vanafhet begin,

een hele prestatie! De komende

dertig jaar zal in het Eemland de

ontwikkeling van het gebied niet

stil blijven staan. Een reden te

meer om dit kritisch te volgen en

zeker te blijven tellen. Zo kan

men zowel positieve als nega-

tieve gevolgen van veranderin-

gen vaststellen en staven met

harde cijfers, met als doelstel-

ling de populatie en de diversi-

teit aan vogelsoorten voor dit

gebied te behoudenen zo mo-

gelijk uit te breiden. Nico Klippel

heeft begin dit jaar het vaandel

aan mij overgedragen. Ik ervaar

het dan ook als mijn verantwoor-

delijkheid deze tellingen in stand

te houden. Nico, hierbij bedank

ik je voor je kennis en inzet.

Onderstaande gegevens zijn

een voorproefje op het nog te

verschijnen verslag over de pe-

riode 1991-2002. Ik wil mij in dit

korte overzicht beperken tot

enig inzicht in de beschikbare

informatie. Interpretaties en con-

clusies komen aan bod in het

verslag 1991-2002. Het aantal

waargenomensoorten van 2002

komt op 110. Dit is iets minder

dan voorgaande jaren. Het totaal

van 128.000 vogels is behoorlijk

minder dan het jaar ervoor. Er is

een negatieve trend waar te ne-

men in de periode 1998-2002.


