Rob Goldbach
Publicatie Fonds
Het Rob Goldbach Publicatie Fonds is een speciaal
fonds van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Het is
ingesteld na het overlijden van ons oud-bestuurslid
Rob Goldbach in 2009.
Het fonds wordt gevuld door donaties, legaten en een
jaarlijkse bijdrage van SOVON.
Wat willen we bereiken?
Met het fonds wil SOVON twee zaken mogelijk maken:
- het schrijven van wetenschappelijke artikelen en
andere publicaties over vogelonderzoek. Deze zijn
van groot belang voor verdere  kennisontwikkeling
en -overdracht;
- publicaties door vrijwilligers en/of vogelwerkgroepen uit de achterban van SOVON. Met het
fonds  wil  SOVON een bijdrage leveren aan de totstandkoming van regionale publicaties, zoals een
Avifauna, een jubileumoverzicht, e.d.
Gesteunde projecten en/of activiteiten in 2010
1. Wat vliegt waar? van  KNNV Wageningen.
2. Een  nog te verschijnen publicatie over vogels in de
Dollard van de Vogeltelgroep Dollard.
3. Het proefschrift Birding for science and conservation van Chris van Turnhout.
Hoe kunt u bijdragen?
U kunt op de volgende manieren helpen:
- een eenmalige donatie;
- een legaat ten name van het Fonds (of SOVON)
stellen;
- het Fonds bekend maken bij andere mogelijk
belangstellenden. Hiervoor is een folder beschikbaar.
Meer informatie
Meer informatie over een bijdrage of een aanvraag
doen, vindt u op www.sovon.nl/goldbachfonds.

Het Meetnet Slaapplaatsen heeft een
vaste set van 19 Natura 2000-soorten.
Jaarlijks liften een of meer soorten
mee. Afgelopen winter waren dat
Bruine en Blauwe Kiekendief. De
Bruine Kiekendief is ’s winters eigenlijk alleen in Zeeland aan te treffen.
Vrijwel al deze overwinteraars zijn
eerstejaars vogels. De slaapplaatsen
daar worden al jaren gevolgd door
Henk Castelijns en co (Werkgroep
Roofvogels Zeeland). Zij telden
ruim 100 Bruine Kiekendieven, een
gebruikelijk aantal.
Voor de slaapplaatstellingen van Blauwe
Kiekendief werden drie teldata geprikt, in
december, januari en februari. We kregen
enorm veel reacties. Veel waarnemers wilden
wel eens uitzoeken waar de blauwe kieken
die ze overdag zagen zouden slapen. Ook
de historische gegevens uit de jaren tachtig
waren een mooie aanleiding om te checken
of die slaapplaatsen nog steeds in gebruik
waren. In totaal werden bijna 100 slaapplaatsen gevonden, maar dit aantal is nog
zeer onvolledig (want gebaseerd op wat er op
onze website is ingevoerd).
Het is een hele verdienste dat er zo veel
slaapplaatsen zijn gevonden, want de landelijke verspreiding ten tijde van de tellingen was niet erg gebruikelijk. Het was alsof
koning winter wist van het telschema. Exact
in het eerste telweekend van 18 december
besloot hij stevig zijn intrede te doen: uitzonderlijke sneeuwval in grote delen van
het land. Blauwe Kiekendieven staan bekend
om hun ‘vorsttrek’ en dat was precies wat er
gebeurde. Op telposten langs de kust werd in
dat weekend zuidwaartse trek van tientallen
Blauwe Kiekendieven gemeld. Het hele jaar
waren er nog niet zo veel gepasseerd!
Die eerste slaapplaatstelling had dan ook
behoorlijk hinder van het barre winterweer,
maar een telling later, in januari, kon gelukkig
onder perfecte omstandigheden de verspreiding van Blauwe Kiekendieven in Nederland
in kaart worden gebracht. Een fraai beeld,
dat in februari niet veel veranderd was. Hoge
aantallen in Zuidwest-Nederland (het 20 jaar
oude Saeftinghe record werd aangescherpt
tot 57 vogels op de slaapplaats!) en ook het
vrijwel sneeuwvrij gebleven Friesland herbergde ongebruikelijk veel kiekendieven. Op
sommige Friese slaapplaatsen werden meer
dan 20 Blauwe Kiekendieven geteld. Andere
regio’s hadden juist te kampen met ongebruikelijk lage aantallen. In het Nieuwkoopse
Plassengebied stokte de teller bij twee vogels

Er werden tot 57 Blauwe Kiekendieven per
slaapplaats geteld! Foto: Michel Geven

terwijl het jaar ervoor er nog ruim 30 waren
geteld. Toen in februari de sneeuw al lang
en breed was verdwenen, herstelde deze
situatie zich niet. De meeste waarnemers
hebben ook vermeld hoeveel mankleed en
hoeveel ringtails ze hebben gezien. In deze
verdeling kwamen opmerkelijke verschillen
naar voren, maar dit zal in een uitgebreid
verslag nog ruim aan bod komen.
De 100 aan ons doorgegeven slaapplaatsen
zijn exclusief de tellingen die niet op onze
website zijn ingevoerd. Bij deze aan iedereen
de oproep dit alsnog te doen. Over de tellingen zal een verslag geschreven worden,
en het zou jammer zijn als niet alle tellingen
daarbij betrokken kunnen worden. In het verslag zal ook de voorkeur voor terreintype aan
bod komen. Ook deze informatie heeft nog
niet iedereen doorgegeven. Het gaat om een
beschrijving van de slaapplaats (terreintype,
samenstelling vegetatie) en, als die kennis
aanwezig is, een beschrijving van het foerageergebied. U kunt deze informatie toevoegen via de online invoer, onder ‘Mijn
slaapplaatsen’, en dan in het opmerkingenveld onder ‘Gebiedsinstellingen’. Ook het
aantal mankleed en ringtails per telling willen
we graag weten. Vermeld dit in het opmerkingenveld van het formulier ‘Kopgegevens’.
Iedereen van harte bedankt voor de geweldige inzet!

Olaf Klaassen
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Veel animo voor slaapplaatstellingen van
Blauwe Kiekendieven
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