Telrichtlijnen Meetnet Watervogels
Vooraf
Lees voor je mee gaat doen aan watervogeltellingen altijd de Handleiding Sovon
Watervogel‐ en Slaapplaatstellingen door!
Integrale gebiedstelling
Watervogeltellingen worden uitgevoerd op een door de coördinator van tevoren vastgesteld tijdstip
door overdag binnen de begrenzing alle aanwezige watervogels of ganzen en zwanen te tellen met
binding aan het betreffende telgebied. Zich op hoogwatervluchtplaats (HVP) concentrerende vogels
worden eveneens overdag geteld, waarbij uiterlijk één uur voor tijdstip hoogwater wordt begonnen.
Van de openbare weg/pad af? Vergunning!
Tellingen vinden plaats vanaf de openbare weg. Indien het nodig is om terreinen te betreden dient
men vooraf van de terreineigenaar een schriftelijke vergunning ontvangen te hebben. De genoemde
vergunning bevat onder meer gedragsregels die tot doel hebben eventuele verstoring van vogels en
andere natuurwaarden tot een minimum te beperken. Ook voor het betreden van
wegen/(fiets)paden die alleen voor bestemmingsverkeer of met een ontheffing toegankelijk zijn
dient vooraf bij de bevoegde instantie een toestemmingsvergunning te zijn aangevraagd en
ontvangen. Houd je altijd aan de in de vergunningen verstrekte richtlijnen en zorg dat je (een kopie
van) de vergunning bij je draagt tijdens de telling.
Voorkomen van verstoring
Probeer te alle tijden verstoring te voorkomen. Verstoring kan zorgen voor hergroepering van vogels
binnen een gebied of verplaatsing naar andere of minder overzichtelijke gebieden. Dubbeltellingen
of juist het missen van groepen kunnen het gevolg zijn. Probeer daarom te anticiperen op mogelijke
verstoring en vermijd in ieder geval om zèlf voor verstoring te zorgen (bijvoorbeeld door te dicht
naderen, opvallend te bewegen, hard te klappen met autodeur etc.). Blijf bij twijfel in de auto,
probeer een groep rustig en niet te dicht te benaderen, beweeg op de fiets of lopend rustig (niet
abrupt stoppen) met zo weinig mogelijk geluid (maar ga niet sluipen).
Dode vogels
Vind je ergens dode vogels, laat deze dan liggen ‐ ze kunnen immers besmet zijn met vogelgriep of
een andere ziekte ‐ en meld het via het online meldpunt voor dode vogels of DWHC meldformulier.
Indien op één locatie meer dan drie verse kadavers van watervogels worden gevonden òf meer dan
20 kadavers van andere vogelsoorten, dient contact worden opgenomen met de NVWA op
telefoonnummer 045‐546 31 88. De NVWA beslist op basis van beschikbare gegevens of ze
onderzoek instellen.
Voor het opruimen van dode vogels kan het beste contact opgenomen worden met de gemeente
en/of het waterschap. Het professioneel laten opruimen van watervogelkadavers kan bijdragen aan
minder vogelgriepslachtoffers.

