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Beste tellers,
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Iedereen heeft natuurlijk wel in de gaten dat de ‘Siberische beer’ (wat een termen verzinnen ze toch) ons land heeft
bereikt. Midden jaren negentig keken we niet op van zo’n beetje vorst, maar tijden veranderen. Deze vorstperiode is wel
wat aan de late kant en ook lastig voor de recent gearriveerde Kieviten die ik in het rivierengebied op zonbeschenen
dijktaluds zag foerageren om nog aan een beetje voedsel te komen.
Voor het komende telweekend (17-18 maart) is de temperatuur ongetwijfeld wel weer terug op normale waarden en
kunnen we de eerste zomervogels al weer begroeten.
Een korte terugblik op de afgelopen twee tellingen, waar we in beide weekenden goed telweer hadden, iets wat in deze
toch ietwat onstuimige winter schaars lijkt te zijn. Regen, wind en hoge temperaturen dicteerden tot eind januari het
weerbeeld wat in combinatie met de hoge waterstanden langs de rivieren interessante beelden opleverde. Eerst alleen
water, daarna een grote ijsvlakte. Gelukkig viel de inmiddels befaamde top tien januaristorm na het telweekend. Op het
moment van schrijven is het -7º Celsius en komt de temperatuur niet boven nul en lijkt het de afgelopen weken in ieder
geval nog een beetje op een winter.
In het lopende seizoen werd uit 691 telgebieden minstens één volledige telling ontvangen. Tijdens de Midwintertelling,
traditioneel de telling met de hoogste dekking in de provincie, werden tot nu toe van 624 telgebieden gegevens
ingevoerd. Hiervan werden er liefst 103 specifiek voor deze telling geteld. Een mooie score, waarbij sommige tellers
jaarlijks een flinke inspanning leveren door eenmalig veel extra gebieden te tellen.
Met enkele nog ontbrekende tellingen en nog niet gecontroleerd op fouten komt het totaal een heel eind richting de
850.000 vogels (nu 817.965). Er werden 190 verschillende soorten aan het papier toevertrouwd.
De top tien bestaat uit bekende soorten, met enkele kleine verschuivingen. Het zachte weer zorgde voor een mooi aantal
Kieviten en de afwezigheid van grote hoeveelheden voedsel op de stranden zorgde ervoor dat de aantallen
Zilvermeeuwen weer terug op het gemiddelde januari-niveau waren (2017: 42.551, 2018: 11.311).
Tabel 1. Overzicht van de tien talrijkste soorten in januari 2018 in Zuid-Holland (gebaseerd op 624 getelde gebieden).
Tussen haakjes staat aangegeven welke plaats de soort in januari 2017 innam.
1. Smient (1)
2. Brandgans (2)
3. Kolgans (3)
4. Grauwe Gans (4)
5. Meerkoet (5)

151.023 6. Kievit (11)
106.287 7. Wilde Eend (6)
82.109 8. Kokmeeuw (7)
62.817 9. Stormmeeuw (10)
57.647 10. Kuifeend (12)

44.891
42.961
34.459
20.011
19.195

Andere vermeldenswaardige aantallen en soorten waren 1.307 Grote Zilverreigers, 233 Geoorde Futen, 66 Paarse
Strandlopers, 53 IJsvogels, 29 Houtsnippen, liefst tien IJsduikers, zes Koereigers en onder andere eenlingen van
Ross’Gans, Zwarte Rotgans, Strandplevier, Grote Jager, Grote Burgemeester, Alk, Zeekoet en Bonte Kraai.
Komende tellingen.
Maart en in veel gebieden in mindere mate de apriltelling maken het lopende seizoen compleet. Februari is vaak de
laatste maand met volop arctische wintergasten in de provincie, terwijl in maart zeker nog enige tienduizenden Kol- en
Brandganzen aanwezig kunnen zijn. Voor soorten als Bergeend en Scholekster is maart eveneens een belangrijke
maand.
Hoewel in april veel tellers al volop in het broedseizoen zitten, willen we oproepen om eens de overwegen een
apriltelling te doen in je vaste telgebieden. Mogelijk geeft dit interessante nieuwe informatie over een langer blijvende
soort als de Brandgans of over soorten als Wintertaling en Slobeend.
Veel succes en plezier tijdens de komende tellingen!
Met vriendelijke groet,
Vincent de Boer

Slaapplaatsen
Met wederom een mooi aantal Grote Zilverreigers in februari zit voor de grotere soorten het slaapplaatsenseizoen er
weer op. Extra tellingen zijn natuurlijk altijd welkom, een overzicht van getelde en vacante gebieden is te vinden via
http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/17.
Steltlopers
In maart en april ligt de focus op de steltlopers, Scholekster, Grutto en Kemphaan. Soorten waarvoor Zuid-Holland
zeker van belang is. De eerste ronde voor deze soorten valt binnen telperiode 10 tot en met 25 maart, met
voorkeursdatum op 17 maart. De daaropvolgende ronde valt tussen 31 maart en 15 april, met voorkeurdatum op 7
april.
Er zijn nog veel mooie telgebieden die openstaan en die in maart perfect gecombineerd kunnen worden met bijv.
tellingen voor het meetnet watervogels of in april met een eerste BMP-ronde. In de landelijke nieuwsbrief staat meer
informatie over deze telling in maart-april 2017:
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/nieuwsbrief-slaapplaatstelling-maart-2018.
Iedereen vast een fijne telling gewenst!

Teldata:
De laatste watervogel/ganzentellingen in de periode oktober 2017 - april 2018 zijn gepland op 17
maart en 14 april
Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto: 17 maart, 7 april
Coördinatie slaapplaatstellingen Zuid-Holland: Albert de Jong, albert.dejong@sovon.nl
Zie voor alle teldata ook de Sovon-website: http://www.sovon.nl/nl/content/agenda-teldata
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