Kwartelkoningen 2018
Crexmail 1 – 18 mei 2018

Eerste Simultaantelling weekeinde 1/2 juni
Hoopgevende start van het seizoen
De eerste vogel werd op 29 april gehoord en dat is vroeg. De eerste drie werden op 9 mei
vastgesteld. Diverse soorten die in Afrika overwinteren laten dit jaar een late aankomst zien. Of
dat ook voor de hele populatie geldt valt te betwijfelen. De meeste vogels zullen de komende
weken arriveren en we gaan zien waar dat is. Op dit moment (18 mei) zijn er vooral vogels
gehoord in het rivierengebied. Het zijn er nu al meer dan vorig jaar het hele seizoen. Of dit de
opmaak is van een beter jaar gaan we de komende periode zien en horen. Het eerste telweekend
is 1/2 juni en de tweede op 22/23 juni.
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Figuur 1. Aankomst van Kwartelkoningen in Nederland vanaf 2001 (roepende mannetjes). Bron
www.kwartelkoning.nl en www.waarneming.nl.

Bescherming 2018
Ook dit jaar is het streven waar mogelijk uitmaaien van roepende Kwartelkoningen te
vermijden. In het rivierengebied werken we daarvoor samen met de Gelderse en Overijsselse
Collectieven (voorheen ANV) zodat snel bescherming kan worden gerealiseerd. Er is daarvoor
een speciaal beheerpakket beschikbaar, dat toegesneden is op het late broedseizoen van de
Kwartelkoning. Elders zijn er in ieder geval via de grote terreinbeheerders (Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Landschappen) goede contacten en mogelijkheden om uitmaaien te

voorkomen. We hopen dat de goede ervaringen met natuurbraak in akkers in de provincie
Groningen zich dit jaar voortzetten.
Belangrijk voor alle maatregelen is dat we over nauwkeurige informatie beschikken waar
Kwartelkoningen roepen. Probeer dus altijd via een kruispeiling de locatie te bepalen, en
bedenk dat de roep ver draagt. Zo bleek twee jaar teug in de uiterwaarden bij Wageningen
gemelde vogel bijv. bij nadere inspectie toch aan de overkant van de Rijn in de Schoutenwaard
te zitten. Bij gebruik van een tablet of telefoon: markeer de locatie waar de vogel roept, en niet
de locatie waar je zelf staat! Het klinkt logisch, maar ook hiervan waren er in 2017 een aantal
voorbeelden te vinden. Voor het uitsparen van een stuk hooiland zijn dergelijke waarnemingen
onbruikbaar. Geef daarnaast ook de Porseleinhoentjes door.
Melden van waarnemingen
Doorgeven van de waarnemingen kan als in voorgaande jaren via www.kwartelkoning.nl
(directe link naar invoerscherm: http://s1.sovon.nl/kwartelkoning/kwartelkoning.asp
Terreinbeheerders hebben eveneens toegang tot dit bestand, en zien dus snel waar actie nodig
is. Invoeren via waarneming.nl is natuurlijk prima, maar omdat we zelf wat extra informatie
verzamelen (roepactiviteit, habitat en beheer), stellen we invoer van in ieder geval de eerste
waarneming op een locatie op prijs op de kwartelkoning-pagina.
Belangrijk bij de tellingen op 1-2 juni en 22-23 juni: geef ook nul-waarnemingen door! Minder
leuk maar wel belangrijk om na te gaan of er iemand is wezen luisteren. Door het deels
onvoorspelbare voorkomen is op voorhand ook nooit te zeggen of er een vogel zit of niet.
Terugblik op 2017
Het vorige seizoen pakte dramatisch uit met slechts 41 roepende mannetjes. Samen met 1996
het magerste jaar vanaf 1980 (figuur 2). Vanaf eind jaren negentig wisselen goede jaren af met
minder goede of magere. We hebben nu vier jaar op rij mindere gehad met rond de 100 of lager.
Vorig jaar zat het grootste deel in Groningen en Drenthe
http://s1.sovon.nl/kwartelkoning/waarnemingenkaart.asp?soort=KK&kaart=aantal&jaar=2017
Het seizoen is nog vroeg en de aantallen laag, maar nu zien we juist de meeste in het
rivierengebied. Spannend is het nu hoe het verder zal lopen.
http://s1.sovon.nl/kwartelkoning/waarnemingenkaart.asp?soort=KK&kaart=aantal&jaar=2018

Figuur 2. Trend in aantal Kwartelkoningen in Nederland sinds 1980 (Meetnet Broedvogels Sovon).

Figuur 3. Verspreiding in 2017 en 2018 (stand 18 mei op www.kwartelkoning.nl).

Tellers gevraagd in Oldambt
Dit gebied wijkt af van veel andere omdat de vogels er in graan en luzerne verblijven en recent
ook in natuurbraak. Kees stopt vanaf dit jaar met zijn telwerk in dit gebied. Heb je vragen over
de te tellen gebieden in het Oldambt neem dan contact op met Kees.
Voor de andere gebieden en vragen kun je terecht bij Jan.
Succes met de telling!
Jan Schoppers 06-11241530 jan.schoppers@sovon.nl
Kees Koffijberg kees.koffijberg@sovon.nl

