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Jaarverslag waarnemingenarchief 2003

Norbert Kwint

Inleiding
Met een voorlopige eindstand van 2637 waarnemingen is 2003 een topjaar (voor het jaar
2002 zijn tot nu toe 2860 waarnemingen ingeleverd), zeker gezien de ervaring dat er altijd
nalevering volgt. Op 31 december 2003 bevonden zich 31442 waarnemingen in het archief,
tot eind september zijn ca 32300 waarnemingen ingeleverd. Niet vaak werden drie nieuwe
soorten in het werkgebied gezien: Arendbuizerd boven de Eltenberg op 12 oktober, Grauwe
Fitis op 2 september in Rheden en de Bruine Boszanger op 26 oktober bij de Drielse Sluis.
Een prachtig resultaat: we horen er nu helemaal bij.  
Inmiddels is het waarnemingendeel van de website aangesloten op het archief. Voor 2003
geldt echter dat alle via de site aangeleverde bijzonderheden met de hand, door greta van
hoorn, zijn ingeklopt. Hulde daarvoor. Inmiddels zijn er nog slechts enkele grootleveranciers
(meer dan 25 waarnemingen per jaar) die losse kaartjes inleveren, de rest gaat al digitaal.

Algemeen
Het voorlopige eindtotaal van 2003 (2637) blijft iets achter bij 2002 (2860), maar is vele
malen meer dan voor enkele jaren geleden werd ingeleverd. De verdeling naar gedragstypen
is als volgt: ter plaats (81%), overtrekkend (11%), slaapplaats (4%), losse broedvogel (3%). 
In 2003 leverden 63 verschillende waarnemers hun waarnemingen aan. Dat is veel meer dan
voorgaande jaren, noem het een website-effect. Het totaal aantal soorten is 179, waaronder
algemene soorten die laat of vroeg waren of een afwijkend kleed vertoonden. 

Lijstjes
De spil van dit jaarlijkse artikel wordt gevormd door �de lijstjes�: meeste, grootste etc. Niet
heel relevant, maar wel interessant en in zekere zin toch nuttig. 
Vincent de Boer heeft zijn veelvuldige verblijf in het buitenland moeten bekopen met een
schamele tweede plaats (326 wrn) op eerbiedige afstand van Han Derks (451 wrn), de
nieuwe koploper. Roy Verhoef behoudt de derde plaats (214 wrn). In de top-tien zijn Edwin
Witter (7e plaats, 131) en Rik Winters (10e plaats, 93) nieuwkomers. Voor de volledigheid
de overige namen. 4. Jan Schoppers (194). 5. Symen Deuzeman (173). 6. Olaf Klaassen
(135). 8. Henk Sierdsema (126). 9. VWG (m.n. watervogeltellingen, 113). 

De lijst van waargenomen soorten is vrij stabiel. Nieuwkomer is de Geelpootmeeuw, zoals in
het vorige verslag beloofd, op plaats 9 met 78 wrn. Verder nauwelijks verrassingen: 1
IJsvogel (164), 2 Groene Specht (131), 3 Putter (109), 4 Raaf (108), 5 Grote Gele Kwikstaart
(101), 6 Brandgans (89), 7 Appelvink (80), 8 Boomvalk (79), 9 Geelpootmeeuw (78) en 10
Blauwe Kiekendief (75). De Pontische Meeuw stormt ook op de top af. Voor verder
bijzonderheden zie hieronder. 

De Bijland is in 2003 de beste plaats geweest voor bijzondere waarnemingen (206), gevolgd
door de Eltenberg (190), die een slecht jaar kende. Vaste topgebieden zijn Meinerswijk (188)
en de Velperwaarden (89). De andere goede locaties zijn: Sonsbeek (78), Havikerwaard (73),
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Ons Genoegen (71), Elderveld (dankzij oplettende bewoner, 59), Koningsjacht (dankzij
oplettende werknemer, 49), Worththederheide (47). In totaal kwamen van 357 locaties
waarnemingen binnen. 

Enkele bijzonderheden
Behalve de drie nieuwe soorten zijn er voor 2003 nog meer leuke dingen te melden: van de
Ralreiger was pas één waarneming uit 1983 bekend en nu dus een tweede bij Westervoort
op 20 mei. Ook de Lachstern staat op het lijstje van 2003 met een vierde waarneming en de
eerste na 2000. 
Voor de Kraanvogel was het een vrij goed jaar met 17 waarnemingen, met uitzondering van
het jaar 2000 (24) het beste jaar sinds 1988. Ook de Regenwulp is meer ingestuurd (19x),
het meest sinds 1985 toen er relatief veel naar steltlopers werd gekeken vooral in de
Huissense Waarden. De Zwarte Zwaan werd nog nooit zoveel ingestuurd als in 2003 (25x),
een aanwijzing voor forse toename of consequenter inzenden? De Slechtvalk tenslotte werd
28x waargenomen: sterk minder dan de 50 van 2002 maar met de 34 uit 2001 passend in
het beeld van veelvuldige aanwezigheid van deze roofvogel in en om Arnhem (m.n. ook
Eusebiuskerk).


