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De eerste vogels zijn binnen!
Eerste simultaantelling 31 mei-1juni
Beste Crex-tellers,
De eerste telling is aanstaande, en uitgaande van het 20-tal Kwartelkoningen dat nu al is gemeld (zie verderop)
zien we met spanning de resultaten van de telling tegemoet. Tot nu toe is het een bijzonder voorjaar, koud en in
het begin ook droog, en er is nog nauwelijks gras gemaaid. Normaal wordt eind april of begin mei de eerste
snede gemaaid. Dat betekent dat nog veel habitat beschikbaar is en Kwartelkoningen op veel plaatsen kunnen
opduiken.
Doorgeven waarnemingen en bescherming dit jaar
Graag zien we dat in ieder geval de eerste waarnemingen op een locatie wordt doorgegeven via onze
kwartelkoning-applicatie (http://s1.sovon.nl/kwartelkoning/kwartelkoning.asp - let op: link is gewijzigd t.o.v.
voorgaande jaren, pas eventueel je favorieten aan). Beheerders hebben toegang tot die gegevens en kunnen
direct zien of actie moet worden ondernomen. Alternatief kunnen vervolgwaarnemingen natuurlijk ook bij
www.waarneming.nl worden gemeld. We merken daar wel dat waarnemingen vaak niet nauwkeurig worden
gelokaliseerd (veel punten op wegen en dijken...). De eigenaar/beheerder kan met dergelijke waarnemingen
niet goed uit de voeten omdat onduidelijk blijft welk perceel gespaard moet worden. Een kruispeiling vanaf
meerdere locaties levert meestal een redelijk nauwkeurige locatie op. Geef bij waarnemingen ook de tijd,
roepactiviteit, gewas en indien bekend de beheerder door. Naast de resultaten in de beide simultaantelweekenden is het ook belangrijk dat waarnemingen buiten die telweekenden worden doorgegeven. Hoe
eerder de waarneming bij de beheerder of boer bekend is hoe groter de kans op bescherming.
Voor advies over de bescherming kunnen beheerders contact opnemen met de coördinator (Jan). Dit jaar
hebben we wel minder mogelijkheden voor beheersadviezen, en zal er geen ruimte zijn voor het maken van
afspraken in het veld. In het rivierengebied worden maatregelen deels ook door ANV’s gecoördineerd. Van
boeren met een weidevogelpakket en natuurbeheerders wordt uiteraard verwacht dat ze meewerken aan uitstel
van maaien tot 1 augustus. Informatie over de bescherming is te vinden op
http://www.sovon.nl/nl/content/onderzoek-kwartelkoning en op www.kwartelkoning.nl
Waarnemingen tot nu toe
De eerste vogel werd doorgegeven op 7 mei langs de Drentse Aa en de aankomst was daarmee aan de late
kant, vergelijkbaar met 2003-04 en 2010 (figuur 1). De eerste roepende Kwartelkoningen worden in
Nederland doorgaans tussen 30 april en 10 mei gehoord. Onduidelijk is of de late aankomst dit jaar te maken
heeft met de lage temperaturen. Eerder lijkt het waarschijnlijk dat de voorjaarstrek werd vertraagd. Ook uit
Schotland kwamen berichten over een late aankomst (terwijl Kwartelkoningen daar meestal twee weken
eerder arriveren dan bij ons). Tot op heden zijn er bijna 30 Kwartelkoningen doorgegeven, te weten langs de
IJssel 4, Zwarte Water en Vecht 5, Drenthe 5, Groningen 5 en overig 10. Bijna alle zijn in bekende
kerngebieden gehoord. In andere jaren zie je ook nog wel eens dat ze in het zuiden en westen van het land
opduiken in gebieden waar ze doorgaans niet voorkomen. Dat is tot dusverre nog niet het geval.

Figuur 1. Aankomst van Kwartelkoningen in Nederland vanaf 2001. Weergegeven is de eerste datum met een
roepende Kwartelkoning, en de datum waarop de eerste drie waarnemingen waren gedaan.

De simultane telweekenden zijn op 31 mei & 1 juni en 21 & 22 juni. Uitloop naar de nacht er voor of er na
is mogelijk bij slecht weer of andere activiteiten/verplichtingen.
Heb je vragen over de telling of wil je advies over de bescherming dan kun je Jan daarover bevragen. Kijk
ook op de Sovon-website naar http://www.sovon.nl/nl/content/onderzoek-kwartelkoning of
http://www.sovon.nl/nl/soort/4210
Meegestuurd is ook het verslag met de aantallen en de verspreiding van 2012.
Succes met de telling,
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