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Nederland is bij uitstek een watervogel- en wetlandland. Met watervogeltellingen worden
objectieve gegevens verzameld over aantallen, verspreiding en de veranderingen daarin.
Het landelijke project vindt plaats in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring en
wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Economische Zaken, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en het Centraal Bureau
voor de Statistiek. De landelijke coördinatie wordt verzorgd door Sovon Vogelonderzoek
Nederland. De tellingen worden uitgevoerd door een groot aantal waarnemers van
vogelwerkgroepen, beherende instanties, provincies en instituten. Er worden maandelijks
tellingen uitgevoerd in monitoringgebieden (alle watervogelsoorten, in rijkswateren en
overige Vogelrichtlijngebieden), pleisterplaatsen (ganzen en zwanen) en in januari de
Midwintertelling.

Nijmegen, 31-7-2018

Beste tellers,
Deze augustusmaand vindt naast een telling van de
steekproefgebieden net als voorgaande twee jaren weer
een extra (boven op de vijfde telling die jaarlijks in een
wisselende maand is) integrale telling van de Wadden
plaats. Naast de gebruikelijke vogelaantallen is deze
telling weer gericht op het vastleggen van verstoringsbronnen. Een mooi verhaal over de voorgaande en een
uitleg over het registreren van die bronnen wordt apart
met deze nieuwsbrief aan de betrokkenen meegestuurd.
Vorige maand meldde ik al dat we dit voorjaar hard
hebben gewerkt om verbeteringen in het online
invoerportaal aan te brengen, dus we hopen dat jullie
weer massaal meedoen en of via de app of na de telling
de boel gemakkelijk kunnen invoeren. We willen jullie
alvast hartelijk danken voor je extra inzet!
In het binnenland wordt het droger en droger. Het
water in veel strangen en plassen staat heel laag of zijn
deels uitgedroogd. Over de getelde aantallen in juli valt
nog weinig te zeggen omdat van een aantal belangrijke
gebieden nog gegevens ontbreken. Toch lijken over de
gehele linie de aantallen wat aan de lage kant, maar dat
kan natuurlijk zo recht worden gezet als alles binnen is.
We moeten dus geduld hebben om te kijken of dat ook
echt zo is.
Zowel de telling in de binnenlandgebieden als de
(extra) integrale telling in het Waddengebied staan
gepland op 18 augustus. Ook de binnenlandtelling is
dus - anders dan in de vorige nieuwsbrief was
aangekondigd - op die dag (en niet op de 11e!). Mocht je
nu toch alleen op de 11e kunnen omdat dat zo al
gepland was, tel dan gewoon op die datum. In alle
andere gevallen graag tellen op de 18e om eventuele
dubbeltellingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de

Waddentelling is het tijdstip van het hoogwater
(Harlingen) met 15:14u wat aan de late kant. Voor het
oostelijk deel wordt het dan zeker een late telling, maar
het is dan nog licht. De hoogte is verder prima (102cm).
Voor de mensen die verstoringen willen vastleggen (en
dat mag ook in het binnenland!) geef ik hier nog een
checklist. Invoer van verstoringen kan zowel met de
app als via het online systeem:
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CHECKLIST INVOEREN VERSTORINSBRONNEN EN
VERSTORINGEN
Geef bij begin telling aan dat je ook verstoringen invoert
VERSTORINGSBRONNEN NIET IN DE OPMERKINGEN,
MAAR ALS GETELDE SOORT INVOEREN
Namen van menselijke verstoringsbronnen zijn
herkenbaar aan # (hekje) in zowel webinvoer als avimap
app
Noteer bij elke verstoringsbron:
•
Type (zoek juiste naam via #)
•
Aantal
•
Intensiteit van verstoring (0 = geen verstoring; 1
= zwak <1/3 vogels reageert; 2 = middelmatig
1/3 – 2/3 vogels reageert; 3 = sterk > 2/3 vogels
reageert; 4 = geen vogels die verstoord kunnen
worden)
Ook voor roofvogels de intensiteit van verstoring
aangeven
Nog een verstoring door dezelfde verstoringsbron?
Noteer dan 0 als aantal voor die verstoringsbron!

Een mooie telling!
Menno Hornman

Waddengebied

18 augustus selectie van
monitoringgebieden

18 augustus extra integrale telling (15:14
- 102)

15 september monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

15 september integrale telling (14:15 – 109)
13 oktober steekproeftelling, ganzen en zwanentelling (13:16 –
116))

13 oktober monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

2018

Nederland (binnenland)

17 november monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

10 november integrale telling (11:16 – 118)

15 december monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

15 december steekproeftelling, ganzen en zwanentelling (13:30
- 73)

NB. Bij voorkeur niet van de teldatum afwijken, echter bij slecht weer of andere overmacht kunnen tellingen nog één dag voor tot twee
dagen na de teldatum worden uitgevoerd. Tussen haakjes het tijdstip van hoogwater en de verhoging in cm bij Harlingen

