Meetnet Urbane Soorten (MUS)
Nieuwsbrief april 2018
Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is in 2007 opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en
Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden
goed in beeld te brengen: stad, dorp, buurtschap, industrie, sportvelden, parken etc. Vanaf 2014 maakt MUS deel
uit van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt het gefinancierd door het Ministerie van LNV. De resultaten
vormen ook een indicator voor de milieukwaliteit van onze directe woonomgeving.

.

Start van het twaalfde jaar MUS!
Beste MUS-teller
Wat in 2007 begon als een nieuw en atypische Sovon-broedvogeltelling is in de afgelopen elf jaar
uitgegroeid tot een volwaardige monitoring van vogels in buurtschap, dorp en stad. Op dit moment
zijn meer dan 800 postcodegebieden geclaimd en ik hoop natuurlijk dat deze ook alle geteld worden.
Tellers
Het gaat op dit moment om 753 tellers met daarnaast 114 medetellers. Vanaf 2007 zijn 84
postcodegebieden (door 79 tellers) elk jaar drie keer geteld. Er zijn dus vijf tellers die dat voor twee
postcodegebieden hebben gedaan! Dit zijn de kanjers net als alle overige MUS-tellers natuurlijk.
Tellingen
Het is belangrijk dat jaarlijks alle drie de tellingen worden gedaan en dan minimaal twee jaar maar
liefst natuurlijk langer. Voor de meeste soorten gebruiken we de eerste en tweede telling (alleen als
beide gedaan) voor de trendberekening. Voor Gierzwaluw en Huis- Boerenzwaluw en Boomvalk
gebruiken we voor de trend de tweede én derde telling. Dus voor de meeste soorten is het belangrijk
dat de eerste en tweede telling is gedaan en voor een aantal de tweede en derde telling.
Voor de trend is het ook belangrijk dat dezelfde teller(s) de tellingen uitvoert. Door omstandigheden
een jaar overslaan is voor de trend geen probleem als na dat jaar dezelfde teller(s) het
postcodegebied weer doen.
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Figuur 1. Aantal ingevoerde tellingen van de 1e, 2e en 3e telling per jaar in 2007-2017 (l). Aantalsontwikkeling (index)
Groenling in Nederland en het lage (klei, veen) en hoge deel (zand) van het land (r).

Trend
Na elf jaar MUS hebben we van maar liefst 84 soorten een trend
https://www.sovon.nl/nl/content/stadsvogeltrends In de recent verschenen Sovon-Nieuws wordt één
en ander (pag.10) uit de doeken gedaan https://www.sovon.nl/nl/publicaties/sovon-nieuws-20181 Er
zitten meer soorten in de min dan in de plus. Alle soorten tellen mee, maar komend voorjaar hebben
we voor een aantal speciale aandacht. Na het tweede jaar Usutu in 2017 zijn we benieuwd hoe groot
het effect is op de Merel en wellicht ook enkele andere soorten die er vatbaar voor zijn. Het Geel heeft
zeer waarschijnlijk in de recente jaren een negatief effect gehad op het aantal van de Groenling. Ook

andere vinken, duiven en roofvogels zijn er vatbaar voor. Op onze website staat een bericht over dit
onderwerp, de trend waar de ziekte al langer is en de oorzaken
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/groenling-zwaar-weer Ook de venijnige vorstperiode eind
februari en begin maart heeft denk ik voor een aantal soorten niet goed uitgepakt. Daarnaast zien we
dat veel soorten wat later zijn begonnen maar ook dat de terugkeer van zomergasten wat vertraagd is.
Daarnaast hebben we ook aandacht voor de jaarsoort van 2018 de Huiszwaluw. In de komende
nieuwsbrieven zal ik weer een aantal soorten vergelijken met de aantallen vorig jaar zodat we al snel
een indruk krijgen van het lopende jaar.
Eerste telling
Afgelopen zondag is de eerste telperiode begonnen en er zijn al bijna 40 tellingen ingevoerd. Dit
weekend zijn de verwachtingen bijzonder goed en de periode daarna ook met een iets hogere kans op
regen. Een bui is voor de vogels vaak geen probleem, je kunt doorgaan met tellen maar je kunt ook
even wachten tot het weer droog is en dan de telling hervatten.
Mocht het gebeuren dat je door het weer of anders twee dagen telt dan graag bij Avimap voor iedere
dag/telling aangeven welke punten wel en niet geteld zijn. Bij de invoer op de website graag op 1 dag
beide tellingen invoeren en er melding over maken in het Opmerkingenveld. Als je een punt niet kon
tellen, bv door slecht weer of werkzaamheden, dan invoeren dat dit punt niet is geteld.
Controleer ook even of je voor elk punt dat je telt soorten en aantallen hebt ingevoerd. In Avimap een
nieuwe soort toevoegen doe je door op een soort in het lijstje te klikken. Dan verschijnt een
uitgebreide lijst en kun je de nieuwe soort toevoegen. Het toevoegen van een nieuwe soort op de
website gaat als volgt. Selecteer een nieuwe soort uit het drop-down menu (linksboven onder
‘Bijschrijfsoorten’), en ook meteen het getelde aantal bij het punt invoeren. Pas daarna op ‘opslaan’
klikken (een nieuwe soort opslaan zonder aantal gaat niet) en de nieuwe soort komt dan in de
standaardlijst te staan en blijft dat ook.
Heb je vragen over het tellen, de invoer of het gebruik van Avimap kijk dan eerst even op
https://www.sovon.nl/nl/MUS Ook zie je daar een link naar de gratis online cursus. Handig om voor de
telling even de geluiden en herkenning op te halen.

Meer informatie: op de MUS-pagina van Sovon http://www.sovon.nl/nl/mus
Ook op de Sovon-Facebook & Twitter staan regelmatig berichten over stadsvogels.
Vragen? Waarnemerscode of wachtwoord vergeten, ga dan even naar
http://portal.sovon.nl/user/forgot_password Medeteller rechten geven neem dan even contact op met
Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
024- 7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl of mus@sovon.nl
Veel plezier met andere tellingen en laat me weten wat je boeit!
Jan Schoppers
Voor in je agenda: DRIE TELRONDES IN 2018
Ochtendronde 1: periode 1-30 april (eerste weekend zondag 1 april)
Ochtendronde 2: periode 15 mei-15 juni (eerste weekend 19 en 20 mei)
(telpunten in omgekeerde volgorde tellen)
Avondronde 3: periode 15 juni-15 juli
De Ochtendrondes starten een half uur voor en eindigen tot twee uur na zonsopkomst en de
Avondronde doen vanaf 19.00 uur (bij voorkeur later beginnen) tot zonsondergang.

