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Trektellers:
Het trekteljaar 2013 gaat de boeken in als een uitermate geslaagd jaar. Kijkend naar aantallen en
soorten is het de vraag of het nog ooit overtroffen gaat worden. Ten minste 72 verschillende personen
hebben de telpost bezocht en daadwerkelijk ook geteld. Van deze 72 tellers zijn er 18 lid van de VWG
Nederweert. Dat betekent ook dat er 54 niet-leden actief zijn geweest! Daarnaast zijn er ook nog
enkele gasten geweest waarvan de namen niet bekend zijn en bovendien hebben vele voorbijgangers
een praatje gemaakt over het wat, hoe en waarom.
Leden:
Annie Brinkmans, Hans Brinkmans, Jan Brinkmans, Bart Janssen, Jan Janssen, Albert Kleibeuker,
Andre Lagarde, Mariet Mackus, Willem Maris, Frank Meeuwissen, Frans Orbon, Anton Panhuijsen,
Raymond Pahlplatz, Ton Timmermans, Willem Vergoossen, Joris Verhees, Wout Verhoef en Riet van
de Wouw.
Niet leden:
Annie Bergmans, Cor Bergmans, Jo Bergmans, Rob Boesten, Ben Cox, Jan van Deursen, Anneke
van Dijk, Paul Evers, Bill Geenen, Els Geenen, Bart de Geus, Roel de Greeff, Frans-Jan van Heijst,
Hermien Hendrikx, Frits van Hout, Caroline Janssen, Guus Jenniskens, Bert de Jong, Celly van
Kempen, Robert van Kempen, Jo Lagarde, cabaretier ‘Lebbis’ (Hans Sibbel), Erwin Lenting, Jan van
de Loo, Ben Mattheij, Bram Meeuwissen, Dennis Meeuwissen, Freek Meeuwissen, Ivo Meeuwissen,
Mees Meeuwissen, Rian Meeuwissen, Koos van de Mortel, Theo van de Mortel, Lisette Rooijakkers,
Mart Rutten, Anton Sijbers, Gerda Smets, Grad Smets, Peter van Someren, Koos Terpstra
(theaterregisseur Sibbel), Frank van Tiel, Robert van Tiel, Piet van Tilburg, Jan Timmermans, Marijke
Vaes, Saskia Verberne, Karel Verhees, Harrie Verheijen, Petra Verhoef, Hilde van de Waarenburg,
Theo van de Waarenburg, Geert van de Winkel, Herman Winkelmolen, Jo van Zanten……en anderen.

Het Weer:
2013 gaat de boeken in als een jaar dat vrij koud was, met relatief weinig neerslag en meer zon dan
normaal. Dat blijkt uit de cijfers van het KNMI.
Temperatuur in 2013:
De jaartemperatuur gemeten in 2013 bij het KNMI lag gemiddeld op 9,8 graden, tegen normaal 10,1
graden. Vooral de eerste helft van het jaar verliep koud. De maand maart was de koudste sinds 1987
met veel sneeuw en ijs en door harde wind ook lage gevoelstemperaturen. De lente was in ruim 40
jaar niet zo koud geweest.
De tweede helft van het jaar was veel warmer, met in juli en augustus hoge temperaturen, tropische
warmte op 5 en 6 september en een uitzonderlijk zachte oktober.
Neerslag in 2013:
Er viel gemiddeld 750 millimeter neerslag, waar normaal 849 millimeter valt. Veel neerslag kwam aan
het begin van het jaar tot ons in de vorm van sneeuw, zelfs nog op 23 mei, wat zeldzaam is zo laat in
het voorjaar.
Zon in 2013:
De zon scheen dit jaar 1705 uur. Normaal is dat 1639 uur. Den Helder ving de meeste zon: 1880 uur.
Deelen was met 1480 uur het minst zonnig.
Alles bij elkaar vrij gunstige omstandigheden voor de trek, zonder echt heel veel stuwing en ophoping.
Een nadeel waren de soms erg blauwe luchten in het najaar met daarbij wind op de rug voor de
vogels waardoor de trek soms vrijwel ongemerkt voorbij ging.

Aantal soorten:
Maar liefst 132 daadwerkelijk doortrekkende soorten zijn geteld. Daarnaast zijn ook nog de nodige
plaatselijke soorten waargenomen.

Andere dieren:
Naast al deze vogels werden ook nog andere dieren waargenomen als Wild zwijn, Ree, Konijn, Haas,
Vos, Hermelijn, Bunzing, Gladde slang, Levendbarende hagedis en Kleine watersalamander.
Bovendien veel vlinders, libellen en sprinkhanen.

Berken:
Dit jaar heeft een aantal mensen van de vlinderwerkgroep onder leiding van Harry Vossen en Piet van
Nieuwenhoven de berken ten zuiden van de telpost verwijderd. In dit geval voor de populatie
Heideblauwtjes die daar nog leeft maar ook voor het uitzicht vanaf de telpost in zuidelijke richting heeft
dit voordelen. Op het moment van dit schrijven is Staatsbosbeheer bezig met het verminderen van het
aantal berken tussen de telpost en de bossen rond het Elfde. Onze telgroep heeft het afgelopen jaar
aan Staatsbosbeheer te kennen gegeven zich zorgen te maken over deze verbossing van het gebied.
Tegelijkertijd met deze werkzaamheden komt een deel van ons zicht richting WNW terug.

Bankje:
De door Piet Zegers beloofde bank bij ons telscherm stond aan het begin van dit najaarsseizoen op
zijn plek. De tellers maar ook het wandelend publiek heeft al veel gebruik gemaakt van deze
voorziening. Staatsbosbeheer bedankt!

Aantallen: Een korte, niet wetenschappelijke vergelijking
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Najaarstellingen:
Aantal dagen
Aantal tellingen
Aantal uren
Aantal vogels

+

+

+

+

Jaartotalen:
Aantal dagen

95

114

115

146

133

160

168
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478.45

565.01

556.15

801.00

238.035
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Aantal tellingen
Aantal uren
Aantal vogels
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Gemiddeld per:
Teluur

479

539

706

915

Telling

1789

1903

2394

3877

Teldag

2505

2671

3557

5019

Aantal van de leuke trekkers 2013:
3 Kleine zilverreiger, 140 Grote zilverreiger, 58 Ooievaar, 2 Kleine rietgans, 310 Wespendief, 4 Zwarte
wouw, 4 Grauwe kiekendief, 3 Roodpootvalk, 56 Smelleken, 1 Kwartel, 9046 Kraanvogel, 6
Morinelplevier, 2 Bokjes,1 Zwartkopmeeuw, 1331 Gierzwaluw, 1 Grote pieper, 2 Roodkeelpieper, 1
Noordse kwikstaart, 22 Grote gele kwikstaart, 8 Beflijster, 23511 Kramsvogel, 1007 Koolmees, 1
Buidelmees, 3 Europese kanarie, 604 Kruisbek, 4 IJsgors, 1 Sneeuwgors, 1 Ortolaan en 1 Dwerggors.

Dagrecords geteld in 2013:
Kleine zilverreiger 3 op 29-09 is een nieuw dagrecord. Was 2 op 15-10-11.
Grote zilverreiger 34 op 19-10 is een nieuw dagrecord, stond op 19 op 04-10-09.
Zwarte ooievaar 17 op 13-09 is een nieuw dagrecord, was 15 op 14-09-08.
Smient 8 op 21-10 is een nieuw dagrecord. Was 2 op 17-09-08 en werd ook op 12-11-13 verbeterd (6).
Wintertaling 28 op 15-11 zijn er 4 meer dan de 24 op 11-11-02 en dus een nieuw dagrecord.
Grote zaagbek 6 op 01-12 is een nieuw dagrecord. Was 5 op 25-02-12.
Wespendief 224 op 26-08 is een verpulvering van het record van de 39 exemplaren op 23-08-07.
Zwarte wouw 2 op 09-05 is een nieuw dagrecord na eerdere waarnemingen van 1 exemplaar.
Grauwe kiekendief 2 op 02-09 is een nieuw dagrecord na enkel waarnemingen van 1 exemplaar.
Buizerd 281 op 19-10 is een goede verbetering van de 235 op 09-10-02.
Smelleken 5 op 18-10 is een nieuwe verbetering van de maximaal 4 op 28-10-09.
Kwartel 1 op 27-08 is een nieuwe soort voor de telpost en dus een dagrecord.
Goudplevier 77 op 06-03 is een verbetering van het dagrecord van 67 op 16-03-10.
Watersnip 28 op 07-04 is een verbetering van de 22 vogels in het najaar op 19-08-07.
Grutto 2 op 08-03 is een verdubbeling van het oude record van 1 op 22-03-12.
Regenwulp 10 op 03-08 is ook een verdubbeling van het oude dagrecord van 5 op 22-08-10.
Overloper 2 op 11-08 is een nieuw dagrecord na 1 vogel op 16-08-12.
Kokmeeuw 819 op 11-11 is een verbetering van het dagrecord van 417 op 30-07-10.
Stormmeeuw 169 op 04-12 verbetert het dagrecord uit het voorjaar van 123 op 06-03-13.
e
Houtduif 102.595 op 19-10 is een nieuw record met daarna nog een 2 plek van 75.106 op 31-10-13.
Grote bonte specht 4 op 04-08 is een nieuw dagrecord voor de telpost na 3 op 11-09-11.
Veldleeuwerik 4990 op 14-10 is een verbetering van de 4619 op 17-10-06.
Zwarte roodstaart 1 op 19-10 is een nieuw soort en dus dagrecord voor de telpost.
Paapje 9 op 27-08 is een nieuw record na 4 op 18-08-12. Op 29-08 nog eens 5 exemplaren.
Tapuit 5 op 27-08 is een nieuw dagrecord na 2 op 11-09-06.
Kramsvogel 11.379 op 08-11 is een verpulvering van het oude record van 1.904 op 22-10-11.
Koolmees 420 op 08-03 is een mooi nieuw record na 56 op 23-10-07 en 203 op 07-03-2013.
Boomkruiper 1 op 01-11 en 12-11 is nieuw voor de telpost en dus dagrecord.
Buidelmees 1 op 30-09 is nieuw voor de post en werd twintig minuten later gevangen op de ringplek.
Ekster 7 op 07-04 is een nieuw record na 5 op 13-10-09.
Huismus 3 op 20-08 was een verbetering van de 2 exemplaren op 20-10-12.
Vink 14.953 op 19-10 is een goede verbetering van 9.830 op 20-10-12.
Kruisbek 86 op 03-10 is meer dan een verdubbeling van de 34 op 28-10-10.
Grote kruisbek 1 op 20-11 is een nieuwe soort en 1 van zeer waarschijnlijk meerdere exemplaren.
Dwerggors 1 op 28-09 is nieuw voor de telpost en naar mijn idee de beste soort van het jaar!
Tot slot:
Wil ik alle tellers die het afgelopen jaar actief zijn geweest op de telpost bedanken voor hun inzet
waardoor ook het trektelseizoen 2013 weer een groot succes is geworden! Het was elke keer weer
heerlijk vertoeven op de telpost waar de onderlinge vriendschap en gezelligheid de boventoon voerde
en er genoten werd van de vele fantastische vogels en het fantastische uitzicht.
Frank Meeuwissen

