Slaapplaatstelling
Nieuwsbrief december 2017
Veel vogelsoorten overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Daar concentreren zich vogels uit een straal van soms
tientallen kilometers. Vanaf de winter 2009/10 worden landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten.
De tellingen richten zich vooral op Natura 2000-gebieden met een beschermde slaapplaatsfunctie, maar worden daarbuiten
nadrukkelijk gestimuleerd. Daarnaast zijn er elk jaar landelijke simultaantellingen van wisselende soorten. Doel: Aantallen en
verspreiding vastleggen van op gemeenschappelijke slaapplaatsen overnachtende vogels. Het Meetnet Slaapplaatsen maakt deel
uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Grote & Kleine Zilverreiger 23 december (16-31 dec)
Beste slaapplaatsteller,
In deze maand staat de slaapplaatstelling van de Grote én Kleine Zilverreiger op het programma. Spannend is
nu welke aantallen er nu gezien worden na de succesvolle telling in oktober.
Aalscholver, Grote en Kleine Zilverreiger
Begin november presenteerden we al de voorlopige topaantallen in dit bericht
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/topaantallen-grote-zilverreiger-wordt-het-weer-een-witte-kerst
In oktober zijn er bijna 310 tellingen ingevoerd van 261 slaapplaatsen van de Grote Zilverreiger. Sommige
slaapplaatsen zijn meerdere tellingen ingevoerd en als we daar het maximum nemen bij voorkeur binnen de
telperiode dan komt het totaal op 7305 ex. Daarvan zijn er 16 buiten de telperiode doorgegeven goed voor 465
ex. Gemiddeld zijn er inclusief de nulwaarnemingen 28 Grote Zilverreigers geteld per slaapplaats en zonder
bijna 36. De meeste slaapplaatsen zijn gevonden in de aantalsklassen 2-30 ex (figuur 1). Daarboven neemt het
aantal geleidelijk af. Op tien slaapplaatsen zijn er meer dan 150 vogels geteld samen goed voor 2043 ex (bijna
28% van totaal). De 56 slaapplaatsen waar geen Grote Zilver is gezien waren doorgaans wel bezet door
Aalscholver of Kleine Zilverreiger. Als je één of twee soorten op je slaapplaats hebt dan zien we graag dat je van
de andere een nul doorgeeft indien dit is vastgesteld. De 7300 Grote Zilvers is het hoogste getelde aantal ooit.
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Figuur 1. Aantal slaapplaatsen (y-as) per grootteklasse (x-as) en de verspreiding van de Grote Zilverreiger in oktober
2017. Foto: Geert de Vries.

In de beste winter 2014/15 tot op heden zijn er maximaal 6300 geteld. Met bijschattingen waren er toen 8900
Grote Zilverreigers in ons land. De indruk bestaat dat de afgelopen telling vollediger was met vooral een betere
deelname in de Delta en op de Wadden. Daarentegen was de deelname langs de Veluwerandmeren minder en
zijn ook tellers welkom in delen van Drenthe, Overijssel, Achterhoek, IJssel tussen Doesburg en Deventer,
noordoostelijk deel Noord-Brabant en ten noorden van Rotterdam. Tijdens de maandelijkse watervogeltelling
in oktober en november zijn elk voorlopig rond de 4.000 vogels doorgegeven. Tijdens dezelfde maanden in
2014/15 lag dat aantal ruim 1.000 hoger.
De Kleine Zilverreiger is doorgegeven in 27 tellingen van 19 verschillende locaties. In totaal ging het om 193 ex.
met de grootste Krekengebied Ouwerkerk 56, Westerplas, Schiermonnikoog 54 en Hengstdijk, Rummersdijk 28.
In oktober zijn maar liefst 20.541 slapende Aalscholvers doorgegeven van 224 locaties. Gemiddeld zijn er bijna
92 per slaapplaats geteld (incl. nul) en zonder de nullen bijna 119. Negentien zijn er voor of na de telperiode
gedaan, in totaal goed voor 926 ex. De grootste slaapplaatsen waren Quackjeswater, Voornes Duin 1980, Bij
gemaal Leemans 1457, Kornwerderzand noord 970, de Richel 855 en Onderdijkse Waarden, Kampen 500. Deze
vertegenwoordiger ruim 28% van het totaal.
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Figuur 2. Aantal slaapplaatsen (y-as) per grootteklasse (x-as) van de Aalscholver in oktober 2017. Let op >200 andere
grootteklasse. Foto: Stef van Rijn.

Slaapplaatstellers ganzen en zwanen gevraagd in een aantal gebieden
Tussen 13-28 januari staat de tellingen van ganzen & zwanen op het programma. De volgende N2000-gebieden
staan daarbij in de speciale belangstelling voor de ganzen & zwanen omdat we geen goed en volledig beeld
hebben:
In het noorden van het land zijn dat de Waddenzee, Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving en
IJsselmeer. In het midden van het land zijn dat Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren en Rijntakken.
In het westen gaat het om het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en de Oostelijke Vechtplassen.
In de Delta zoeken we tellers voor Haringvliet, Voordelta, Krammer-Volkerak, Oosterschelde, Veerse Meer en
Zoommeer. Ben je actief in deze gebieden of ken je een (voormalige) slaapplaats die niet wordt geteld meld je
dan aan en kijk op Vacante gebieden pagina http://portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/2 of informeer bij
coördinator of een slaapplaats ook geteld wordt. Elke hoofdteller kan ook andere tellers rechten geven om
voor die slaapplaats data door te geven.
Coördinatie
Wil je weten wie welke slaapplaats telt bij jou in de buurt of stel je andere slaapplaatsvragen aan
Jan.schoppers@sovon.nl Voor Friesland, Groningen en Wadden Sjouke.Scholten@sovon.nl (024 7 410 410).
Veel plezier in het veld en laat ons weten wat je boeit!
Jan Schoppers

