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Grote Houtsnippentelling in Scheeken, Mortelen en Velders Bos
Hou je van Houtsnippen?
Hou je van een stil uurtje in de maanverlichte avondschemer in
Nationaal Landschap Het Groene Woud? Ken je het geluid van de
Houtsnip? Heb je goede oren? Wil je veel houtsnippen zien?
Doe dan op 6 en 7 mei 2010 mee aan de Grote Houtsnippentelling in De Scheeken, De Mortelen
en het Velders Bos. En nodig zoveel mogelijk vogelvrienden uit.
Door wie?
Door 30-60 vogeltellers. Vogelaars van de Provincie Noord-Brabant onderzoeken de gebieden in
2010 op broedvogels. Een van de karakteristieke soorten is de Houtsnip. Daarvoor organiseren
we een Grote Houtsnippentelling, in samenwerking met de lokale en regionale vogelwerkgroepen.
Waarom?
De Provincie heeft een Ontwikkelplan Natuurbossen opgesteld. Ze wil de vogelkundige waarde
van de gebieden beter leren kennen. Ze wil weten wat de relatie is tussen de broedvogels en de
verschillende bostypen. Waar zitten de karakteristieke en bedreigde soorten? Welke soorten
zitten in de oude eikenbossen? Wat is de waarde van de populierenbossen?
De Houtsnip
Houtsnippen zijn in Nederland vrij zeldzame broedvogels (2000-3000 ‘paar’). Ze leven tamelijk
geheimzinnig in grotere bossen. Bij de balts in de schemer vliegen de mannetjes op boomtophoogte over en langs het bos, op zoek naar vrouwtjes. Ze roepen dan herhaaldelijk (kwor-orrôorrpsit). Het eindigt met een niezend geluid, vandaar de uitdrukking snip-verkouden. Soms vliegen
ze in kleine groepjes (3-4 vogels). Het geluid is door mensen tot op 100-150 m afstand te horen.
Ze hebben geen territoria en maar een korte paar-band met de vrouwtjes. Als zij op eieren zit,
begint de man weer te baltsen.
Teldata, hoe ziet het avondje eruit?
De telling is op 6 en 7 mei. Reserve-data: 20 en 21 mei. Daar wijken we naar uit als een telling is
uitgevallen door slecht weer, of als we nog niet alle punten geteld hebben. We verzamelen om
20.00 uur. We drinken een koffie of thee en er is een korte instructie. In groepjes vertrekken we
naar de telpunten. Je krijgt een formulier mee en een kaartje om de waarnemingen in te tekenen.
De telling begint met zonsondergang en eindigt een uur erna. Na de telling verzamelen we weer.
We drinken wat, en bespreken kort de waarnemingen en andere belevenissen.
Hoe tellen we?
Je staat op een open plek in of langs het bos. Bij het overvliegen van een Houtsnip (of meerdere)
let je goed op de vliegrichting. Je tekent met een pijl de vlucht in op kaart en noteert de tijd dat je
het beest het laatst hoorde of zag. Je zet een nummer bij de pijl. Op een formulier beschrijf je
heel kort de waarneming. We delen de kaarten en formulieren uit voor aanvang van de telling.
Wat krijg je ervoor terug?
Vorig jaar is in de Geelders ook zo’n telling uitgevoerd. Iedereen was erg enthousiast. We zagen
op mooie avonden 325 keer houtsnippen! Een verslag vind je in de bijlage. De gegevens van de
telling van 2010 worden na de zomer verwerkt. Iedereen krijgt een verslag toegestuurd.
Aanmelden
Wil je een of meerdere dagen meedoen, meld je dan aan bij Arno Braam (abraam@brabant.nl).
Kom je met een groep, vermeld dan met hoevelen je komt, en of je een auto meeneemt. Geef
ook aan op welke dagen je meedoet
Begin mei volgt er nog een mail met de plekken waar we verzamelen, de precieze methode, wat
je mee moet nemen, enzovoort.

Zegt het voort, zegt het voort!

