Slaapplaatstelling
Nieuwsbrief oktober 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).

Aalscholver & Grote Zilverreiger: 21 oktober (14-29 okt)
Beste slaapplaatsteller,
In de tweede helft van oktober kunnen we weer het veld in voor de populaire slaapplaatstelling van de
Aalscholver én Grote Zilverreiger. In de afgelopen weken zijn opvallende aantallen gezien in de Polder
Mastenbroek, Duivensche Broek https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/opvallende-aantallen-grotezilverreigers Zuid-Holland en omgeving Zuidlaardermeer. De Aalscholver zien we vaak samen met Grote
e
Zilverreigers slapen. Het voorkeursweekend is dat van de 21 maar je mag ook gelijk de week ervoor (weekend
watervogeltelling) of erna tellen. Je kunt binnen je eigen vogelwerkgroep of regio andere motiveren zodat je
een mooie momentopname krijgt van de aantallen. In deze uitgave ook een mededeling over de coördinatie.
Wulp
Het seizoen is afgetrapt met de september- telling van de Wulp. Op een aantal slaapplaatsen is zelfs vaker
geteld en zonder de extra tellingen komen we uit op bijna 40 locaties en 13.063 ex. Dit aantal is vergelijkbaar
met dat in voorgaande jaren https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/watervogeltellingen_2017-10.pdf
Aalscholver en Grote Zilverreiger
In Figuur 1 is de verspreiding weergegeven van beide soorten in oktober 2016. Bij de Aalscholver zien we de
grootste slaapplaatsen rond het IJsselmeer, in het westen van het land en in het rivierengebied. In oktober

Figuur 1. Links: Aalscholver en rechts: Grote Zilverreiger. Maximum aantal in oktober 2016.

2016 zijn meer dan 200 tellingen doorgegeven. Daarvan is er van bijna 190 een getal doorgeven, incl. nul.
De gemiddelde slaapplaats bevat 100 Aalscholvers. De aantalsverdeling is met tussen ( ) het aantal
slaapplaatsen 0 (36), 1-25 (59), 26-100 (50), 101-500 (33), 501-1000 (6) en >1000 (3). De drie grootste waren
2210 Quackjeswater, Voornes Duin, 2100 Bocht van Molkwerum en 1721 bij Gemaal Leemans.
De Grote Zilverreiger leverde ruim 260 tellingen op in oktober 2016. Gemiddeld zijn bijna 18 vogels per
slaapplaats gezien incl. de zgn. nullen. De aantalsverdeling is met tussen ( ) het aantal slaapplaatsen 0 (42), 1-3
(28), 4-9 (38), 10-24 (49), 25-49 (39), 50-75 (16) >75 (3). De vijf grootste waren Reeuwijkse Plassen (139),
Havikerwaard (132), Osdijk, Oostpolder (92), Zoeterwoude - Gelderswoudse Plas (70) en Beuven (68).
Nullen doorgeven
Beide soorten slapen dikwijls op dezelfde slaapplaats. De Aalscholvers arriveren bijna altijd (ruim) voor
zonsondergang en de Grote Zilverreigers erna. Vooral bij de Grote Zilvers kun je dan ook een aantal
Aalscholvers, meestal een nul of een schatting als het niet goed te zien is, doorgeven voor je getelde
slaapplaats. Ook nullen tellen mee want dan weten we dat de soort en het gebied is geteld maar op dat
moment geen slapende vogels aanwezig.
Aanvullingen gewenst
Overal zijn nieuwe slaapplaatsresultaten welkom incl. nulwaarnemingen. De volgende N2000-gebieden staan
daarbij in de speciale belangstelling voor de Aalscholver omdat we geen volledig beeld hebben:
Noordzeekustzone, Veluwerandmeren, Oostelijke Vechtplassen, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Veerse
Meer. 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
Voorlopig zal Jan Schoppers de coördinatie overnemen van Olaf Klaassen. Wil je weten wie welke slaapplaats
telt bij jou in de buurt of stel je andere slaapplaatsvragen aan Jan. Jan.schoppers@sovon.nl of 024 7 410 410.
Veel plezier in het veld en laat me weten wat je boeit!
Jan Schoppers

#Zet alvast in je agenda.
11 november 2017 Ganzen & zwanen
Tellen kan van 4 tot en met 19 november, met als voorkeursdatum 11 november - aanvangstijd 7.20; zon op 07.52 uur

Foto: Slaapplaats Grote Zilverreiger en Aalscholver, Havikerwaard. Rob Zweers.

