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Beste waarnemer,
Het najaar begint op stoom te komen en we hebben de eerste nachtvorst gehad. ‘Hydrologische
droogte zet door’, kopt het KNMI eind oktober. Het gaat daarbij niet alleen om de neerslag maar ook
het peil in de rivieren en de grondwaterstand. Ik zag deze week zelfs agrariërs bezig met het
binnenhalen van kuil- of pakkettengras. De komende dagen valt er dagelijks wat neerslag maar
daarna komt er wéér een periode van droog en zonnig weer. Ik vermoed dat we zo’n lange droge
periode nog nooit hebben gehad in de afgelopen decennia. Ook wel weer een uitdaging om te zien
wat voor een effect dat heeft op de vogels, vooral die sterk afhankelijk zijn van water.
Flevoland
Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde personeelsuitje van Sovon naar de Marker Wadden was
zeer geslaagd. Het weer was mooi met een bijzondere landschap maar het aantal vogels in het
toegankelijke deel was niet heel bijzonder. Meest in het oog springend waren 250 Wintertaling en
diverse groepjes steltlopers zoals Bonte Strandloper, Zilverplevier, Rosse Grutto en natuurlijk de
IJseend. Oktober is vooral de maand dat de bulk van de eenden en ganzen nog moet komen en de
laatste steltlopers vertrekken. Tijdens de maandelijkse telling wordt het gebied ook meegenomen bij
de vliegtuigtelling. In vergelijking met september werden er in Flevoland drie keer zoveel Grote
Zilverreigers geteld in oktober (185). Vooral het Zwarte Meer O-W met samen 87 ex. waren
opvallend. In het Harderbroek: Plan Roerdomp werd een belangrijk deel van de Kieviten (970) gezien.
Hetzelfde gebied was ook goed voor 1 Kleine en 24 Bonte Strandlopers. Late Visdieven werden
gezien op het Ketelmeer (2) en Nuldernauw (1). Vacante gebieden die we graag geteld zien zijn
ganzen en zwanengebieden ten zuiden van Dronten en bij Biddinghuizen
http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/5
Overijssel
In vergelijking met september zien we een 60% toename van de doorgegeven Grote Zilverreigers in
oktober (523). Opvallende aantallen zijn gezien in Polder Mastenbroek, Zuiderzeepolder &
Mandjeswaard (186), Ketelmeer-Oost (73), Roetwaard (59) en Zwarte Meer- Oost (57). Bij de
slaapplaatstelling in oktober zijn in NW-Overijssel, Randmeren en langs de IJssel weinig slaapplaatsen
doorgegeven met ook lage aantallen. Een mooi streven om het beeld tijdens de volgende
slaapplaatstelling vollediger te krijgen. Het aantal Kievit is in vergelijking met de vorige maand met
25% gestegen naar ruim 12.300. Eind oktober en begin november waren er een aantal goede dagen
met trek van de soort, dus waarschijnlijk zijn de aantallen hoger in november. Krooneenden worden
vooral gezien in de Randmeren en aangrenzende gebieden zoals Wolderwijd (55), Ketelpolder (6) en
Harderbroek (4). Mooie bijvangsten waren 3 Rode Wouwen langs de Vecht (1) en het
Haaksbergerveen (3) en een Visarend in de Duursche Waarden. Voor de ganzen en zwanentelling zijn
een aantal telgebieden in de aanbieding o.a. bij Kamperveen en Vroomshoop
http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/5
Gelderland
Het aantal Kolgans is net als vorig jaar in oktober aan de lage en late kant. Vorig jaar ging het om
5900 en dit jaar iets meer met 8550 ex. Van sneeuw en vorst in het oosten van Europe is nog geen

sprake dus noodzaak om deze kant op te komen is er ook niet. In oktober (637) zijn een derde meer
Grote Zilverreigers geteld dan in september (476). Je ziet nu dat er vooral vogels langs de rivieren
worden gezien, laatste vissen vangen in bijna droge poeltjes en strangen, maar in de loop van het
seizoen worden er steeds meer in de binnendijkse gebieden gezien op jacht naar veldmuizen. Het
aantal Kievit is iets lager dan vorig jaar oktober 16.700 om 17.700. Gewoonlijk hebben we in
november de hoogste aantallen in ons land van de soort. Leuke soorten waren een Ruigpootbuizerd
in Polder Oosterwolde, Zilverplevier langs de IJssel bij Olburgen, Klapekster langs de Rijn bij
Wageningen en een Grauwe Klauwier langs de Waal bij Lent.
Met name langs de Maas, tussen Appeltern en de Afgedamde Maas, zijn er een aantal vacante
gebieden waar we tellers voor zoeken http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/5

Figuur 1. Verspreiding van Grote Zilverreiger (l) en Kievit in Flevoland, Overijssel en Gelderland in oktober 2018.

Watervogelcursus
Sovon verzorgt ook watervogelcursussen om de kennis van de huidige tellers accuraat te houden en
nieuwe en aankomende tellers op te leiden. Recent was er een succesvolle cursus in Tiel. We zijn nog
op zoek naar een locatie of vogelwerkgroep voor een cursus langs de Maas. Maar we willen ook
graag een cursus of avond voor jouw vogelwerkgroep verzorgen.
Veel plezier tijdens het tellen en laat me weten wat je boeit!
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