Watervogeltellingen in Nederland
Nieuwsbrief seizoen 2016/2017 nr 8, april 2017

Nederland is bij uitstek een land van wetlands en watervogels. 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 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.

Beste tellers,

Nijmegen, 30 maart 2017

Buiten is het hier ruim 22 graden, je kunt dus wel
zeggen dat het volop voorjaar is (zeker omdat het
niet de enige dag met mooi weer is). Ook de ganzen
hebben het voorjaar in hun bol getuige dat deze
week de laatste groepen hier zijn vetrokken. Hoewel
de focus bij sommige van jullie inmiddels al bij de
broedvogels zal liggen, staat er in april toch nog één
volledige watervogel en ganzen-en zwanentelling op
het programma. Deze laatste volledige telling van het
seizoen vindt plaats op 15 april 2017. Dan zullen
alle monitoringgebieden én alle ganzen- en zwanengebieden worden geteld. Kees legt in zijn bijdrage
nog eens uit waarom de ganzen en zwanentellers ook
in april aan de slag mogen. Ook in het Waddengebied
zullen op 15 april een steekproeftelling plaatsvinden en een telling van alle Brand- en Rotganzen en
natuurlijk meteen ook de andere aanwezige ganzensoorten. Het tijdstip en de hoogte van het hoogwater
in Harlingen komen aardig overeen met die van een
maand geleden en zijn daarmee wederom prima:
13:16u en 94 cm. Op 8 april (uitloop van 1 tot en met
16april), vindt de tweede slaapplaatstelling plaats van
Scholekster, Kemphaan, Grutto. De resultaten van de
eerste telling zijn dankzij jullie snelle invoer weer in
deze nieuwsbrief na te lezen. Zoals jaarlijks gebruikelijk kunnen jullie hieronder ook weer de teldata voor
komend seizoen vinden.

 Nederland (binnenland):

Normaal presenteer ik in deze nieuwsbrief het
nieuwe watervogelrapport, maar die hebben
jullie net voor de midwintertelling al op de mat
gekregen. We wilden graag dat deze ter inspiratie
midden in het seizoen bij jullie arriveerde en niet aan
het einde! Dankzij jullie snelle invoer (tegenwoordig
nog sneller dankzij Avimap) was het mogelijk deze
uitgave op dat moment klaar te hebben, waarvoor
veel dank! Het rapport is voor iedereen digitaal na te
lezen via: sovon.nl/publicaties/watervogels-nederland-20142015. En voor de mensen die zich afvragen wat Avimap is kun je daarover hier informatie
vinden: sovon.nl/avimapwavo.
Tot slot wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor al
jullie telinspanningen dit seizoen! Mensen die nog
niet alle tellingen van het afgelopen seizoen hebben
ingevoerd of doorgegeven verzoek ik dat s.v.p. binnenkort te doen (waarvoor dank alvast!). Wij zouden
het ook heel prettig vinden wanneer je ons laat weten
als er in een bepaalde maand niet is geteld (telling
aanmaken en “niet geteld” aanvinken in de kopgegevens) of wanneer je wilt stoppen, zodat we tijdig een
vervanger kunnen regelen. Hopelijk hebben jullie
weer zin in het volgende seizoen! Maar eerst nog de
april telling.
Ik wens iedereen een fijne telling en een goede zomer!
Menno Hornman

Waddengebied:

15 april steekproeftelling (13.16 – HW 94),
telling Brand- en Rotgans

Volgende telling
6 mei telling Brand- en Rotgans
13 mei selectie van monitoringgebieden
17 juni selectie van monitoringgebieden

(tussen haakjes tijdstip hoog water &cm verhoging)
6 mei telling Brand- en Rotgans (7:16 – 63)
13 mei integrale telling (12:05 -101)
17 juni steekproeftelling (15:14 - 91)

2017

15 april monitoringgebieden, ganzen- en
zwanentelling

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.

teldata seizoen 2017/2018
Waddengebied:

Volgende telling
15 juli selectie van monitoringgebieden
12 aug selectie van monitoringgebieden
16 sept monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
14 ok monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
18 nov monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
16 dec monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
13 jan midwintertelling, monitoringgebieden, ganzen en
zwanentelling
17 feb monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
17 mrt monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
14 apr monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
5 mei telling Brand- en Rotgans
12 mei selectie van monitoringgebieden
16 juni selectie van monitoringgebieden

(tussen haakjes tijdstip hoog water &cm verhoging)
15 juli steekproeftelling (14:35 - 102)
12 aug steekproeftelling (13:46 - 119)
23 sept integrale telling (12:35 - 126)
21 okt steekproeftelling, ganzen en zwanentelling (11:36 - 125)
25 nov integrale telling (12:40 -83)
23 dec steekproeftelling, ganzen en zwanentelling (12:04 - 86)
20 jan integrale telling (11:24 - 93)
17 feb steekproeftelling, ganzen en zwanentelling (10:45 - 89)
17 mrt (extra) integrale telling, ganzen en zwanentelling (10:05
- 83)
14 apr steekproeftelling, telling Brand- en Rotgans (9:55 - 77)
5 mei telling Brand- en Rotgans (13:34– 90)
19 mei integrale telling (13:37 -97)
16 juni steekproeftelling (12:36 - 105)

2017 / 2018

Nederland (binnenland):

Ganzen en zwanen: wegtrek zorgt voor lage aantallen
Bij de afgelopen maart-telling was al volop wegtrek
geweest. Grotere aantallen werden vooral nog
geteld bij Grauwe Gans en Brandgans, zij het dat
het aantal Brandganzen (tot dusverre 403.000
ingevoerd) wel aan de lage kant was ten opzichte
van voorgaande jaren. Vooral in Fryslân werden nog
veel ganzen geteld; in deze provincie verbleef 38%
van alle in maart getelde Kolganzen en 44% van alle
getelde Brandganzen. Bij de Kolgans pleisterden
daarnaast ook nog opvallende concentraties in het
rivierengebied (31% van tot nu toe getelde aantal).
Ook bij deze soort leek het totaal (tot dusverre
165.000 ingevoerd) laag in vergelijking met eerdere
seizoenen. Volgens ganzenonderzoeker Helmut
Kruckenberg, die gezenderde Kolganzen volgt,
verliep de wegtrek een week eerder dan vorig jaar.
Kleine Zwaan, Toendrarietgans en Kleine Rietgans
werden amper nog gezien (alle drie < 25 vogels).
Zoals altijd gaat het hier om nog voorlopige cijfers
die slechts een eerste indruk geven.
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Komende apriltelling belangrijk voor diverse soorten
Inmiddels lijkt in de laatste week van maart ook het
laatste cohort Kolganzen vertrokken (vooral op 28
maart massale trek in Noord-Nederland en NoordDuitsland). Afgaande op de bewegingen van de met
zenders uitgeruste vogels en halsbandaflezingen
concentreren de meeste Kolganzen zich nu in Polen
en de Baltische Staten, alsmede in Finland en WitRusland. Vooral in dat laatste land lijken ook de
nodige vogels te worden geschoten, waaronder een
van de gezenderde ganzen. De april telling was ooit
opgezet om het seizoen voor Brandgans en Rotgans
te completeren (zie figuur 1), maar met de toename
van de broedvogels is deze telling inmiddels voor de
meeste soorten ganzen en Knobbelzwaan relevant. In
de provincie Groningen wordt in een speciaal project
door de Zwanenwerkgroep Groningen i.s.m. Sovon
een integrale telling van Knobbelzwanen nagestreefd
(waarbij alle andere soorten ganzen en zwanen
mee worden geteld). Weliswaar zitten veel lokaal
broedende zwanen dan minder goed zichtbaar in de
slootjes, de groepen niet-broeders zijn nog prima in
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Figuur 1. Apriltellingen van Brand- en Rotgans vanaf 1995
(Rotgans 1996) tot en met 2016 (alleen geteld aantal, nog in
bewerking). Het aantal Brandganzen in april nam tot 2010
gestaag toe, maar die ontwikkeling lijkt de afgelopen jaren
te stagneren. Bij de Rotgans is weinig verloop zichtbaar. Het
tijdvak van de figuur valt samen met de periode waar de
populatie over z’n hoogtepunt heen was, en vooral nog jaarlijkse
variatie laat zien door al dan niet goede broedseizoenen. Ook
goed zichtbaar bij de Rotgans: het effect van het niet-tellen van
een of meerdere Waddeneilanden. Rotganzen komen dermate
geconcentreerd voor dat het missen van een heel Waddeneiland
tot een groot gat in de reeks leidt, die weliswaar met bijschatting
kan worden gedicht, maar nooit een echte telling kan vervangen.
Juist voor zo’n soort is een complete telling van alle belangrijke
pleisterplaatsen dus extra belangrijk!

kaart te brengen, voordat ze in mei vertrekken naar
de grotere wateren.
Belangrijk is bovendien ook om te weten of er
überhaupt nog ganzen en zwanen in een telgebied
zaten: voer dus ook vooral eventuele nultellingen in.
Kees Koffijberg

Zwarte Ruiter onopvallende doortrekker
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De top-5 van maximum aantallen
Wyldlannen de Alde Feanen, Friesland
Eempolders, Arkemheen
Groote Wielen, Friesland
Geaupolder-Graverij, Friesland
Landje van Geijsel, Ouderkerk aan de Amstel
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Figuur2. 1.000
Aantalsontwikkeling van Zwarte Ruiter in 19762015 en landelijke seizoensverloop (verdeeld in zoute en zoete
gebieden) in 2014/15.
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Slaapplaatstelling Scholekster,
Kemphaan, Grutto
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Resterende slaapplaatstellingen in seizoen 2016/17
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We verwachten dat er nog wel enkele tientallen
tellingen ingevoerd zullen worden. Een eindtotaal
van het aantal getelde vogels is dus nog niet te geven.
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In de periode 11-26 maart vond de eerste
slaapplaatstelling van Grutto’s, Kemphanen en
Scholeksters weer plaats. Vooral wat betreft de
Grutto is het altijd weer spannend waar de vogels
pleisteren en overnachten. De tussenstand van het
aantal getelde slaapplaatsen is 113 (per 30 maart).
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Schaarse doortrekker in binnenland?
Zwarte Ruiters zijn hoofdzakelijk aanwezig tijdens
de doortrek. De voorjaarstrek piekt tussen eind
april en eind mei en vogels zijn doorgaans maar
kort aanwezig. Daar in het binnenland de meeste
watervogeltellers na april stoppen komt de soort
niet goed uit de verf. De najaarstrek begint soms al
half juni en houdt aan tot in september, om daarna
geleidelijk uit te doven. Ook dit ligt met uitzondering
van september buiten de periode waarin
watervogeltellers actief zijn. Winterwaarnemingen
zijn in zachte winters niet zeldzaam, maar het
betreft kleine aantallen. De meerderheid van de
Zwarte Ruiters zien we in de Waddenzee (vooral
Fries-Groningse kust en Dollard) en de Delta (vooral
Oosterschelde). De landelijk getelde aantallen
nemen op termijn af, maar met opmerkelijke
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Herkenning
De Zwarte Ruiter is een slanke steltloper met
lange snavel en lange poten. In zomerkleed is hij
nagenoeg (fluweel) zwart met witte spikkels en
randjes en zwarte poten. In winterkleed is veel
verdwenen: hij is grijs van boven, wit van onder,
met opvallend rode poten en lange donkere snavel
met rode ondersnavelbasis. In alle kleden is de
soort herkenbaar aan de opvallend witte wig op
rug en ontbreken van witte vleugelachterrand zoals
de Tureluur die wel heeft. De roep is opvallend
‘tju-wiét’! Tijdens de doortrek in het voorjaar zien
we zowel vogels in winter- als zomerkleed. Vooral
de vogels die nu winterkleed zijn kunnen verward
worden met de Tureluur. Onderscheidend is de
langere snavel met donkere bovensnavel en oranje
en zwarte ondersnavel en het ontbreken van de witte
vleugelachterrand. En natuurlijk de roep die bij de
Tureluur ‘tjuu-luu’ is.
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Wellicht de soort met de meest heroïsche naam,
want Zwarte Ruiter kun je ook lezen als zwarte
ridder (te paard). Maar het zwart duidt vooral op het
zomerkleed en de ridderlijke uitstraling zie je niet
in het veld. De Engelse naam is Spotted Redshank
en duiden op de witte stippen in het zomerkleed en
de tweede naam op de Tureluur waar die op lijkt in
winterkleed.
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Voornamelijk IJslandse grutto’s in een laatste vlucht boven hun slaapplaats in polder Hardenhoek, Biesbosch. 24 maart 2017.
Foto: Albert de Jong

Zwaartepunt in Friesland
Het zwaartepunt van de Grutto’s lag duidelijk in
Friesland. Daar werden ook het grootste aantal
bij elkaar gezien. Dit kaartje geeft de spreiding
mooi weer: http://portal.sovon.nl/slpl/resultaten/
index/5320/20170311/20170326/avg?m=0&p=NL
Ook de plas-drasgebieden in Noord-Holland en de
Eempolders waren weer bekende bolwerken.

Tweede telling
Het is al weer tijd voor de tweede telling. De
telperiode loopt van 1 t/m 16 april, met als
voorkeursdatum de 8e. Om 20.26u gaat de zon
onder. Ik hoop dat je weer een mooie telling van
Grutto’s, Kemphanen en Scholeksters hebt en wil je
alvast bedanken.

Albert de Jong (albert.dejong@sovon.nl), tijdelijk
invallend voor Olaf Klaassen

Watervogeltellingen (Alle coördinatoren zijn telefonisch te bereiken via 024-7 410 410)
• projectcoördinatie Menno Hornman (menno.hornman@sovon.nl)
Michel Klemann (michel.klemann@sovon.nl)
• formulieren etc.
Coördinatie Slaapplaatstellingen: Olaf Klaassen (olaf.klaassen@sovon.nl)
Wie coördineert wat: regiocoördinatie
De eerstgenoemde persoon coördineert de maandelijkse tellingen, voor de midwintertelling is er soms een aparte coördinator.
(ZO) Zoute Delta
(NH) Noord-Holland
(ZH) Zuid-Holland
(ZL) Zeeland
(FR) Friesland
(GR) Groningen
(DR) Drenthe
(FL) Flevoland
(OV) Overijssel
(GL) Gelderland
(UT) Utrecht
(NB) Noord-Brabant
(Li) Limburg
(WG) Waddengebied
(RG) Grote Rivieren

Mervyn Roos (06-12 21 81 34, mervyn.roos@rws.nl)
Michel Klemann (024-7 410 410, michel.klemann@sovon.nl)
Vincent de Boer (024-7 410 410, vincent.deboer@sovon.nl)
Jan-Willem Vergeer (024 7 410 410, jan-willem.vergeer@sovon.nl)
Romke Kleefstra (06-10 64 66 40 romke.kleefstra@sovon.nl)
Kees Koffijberg  (024-7 410 410, kees.koffijberg@t-online.de), Midwintertelling VACANT
Harold Steendam (0592-273845, harold_steendam@hotmail.com)
Jan Schoppers (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)
Jan Schoppers (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)
Jan Schoppers (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)
Michel Klemann (024-7 410 410, michel.klemann@sovon.nl)
Vincent de Boer (024-7 410 410, vincent.deboer@sovon.nl)
Ton Cuijpers (0475-551579, a_cuijpers@hetnet.nl)
Romke Kleefstra (06-10 64 66 40 romke.kleefstra@sovon.nl)
Jan Schoppers (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)

Informatie over coördinatie in (IJ) IJsselmeergebied, (RM) Randmeren, (BR) Beneden Rivieren, (NZ) Noordzee via Sovon Menno
Hornman (024-7 410 410, menno.hornman@sovon.nl)
Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan tellers en/of coördinatoren. De resultaten van de komende telling a.u.b. zo spoedig mogelijk
naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, Antwoordnummer 98189, 6500 VA Nijmegen sturen. Vergeet niet de gebiedscodes in te vullen. Een postzegel is niet nodig!!
Nb! In deze nieuwsbrieven genoemde aantallen zijn voorlopig en vaak nog onvolledig! Ze zijn dus niet geschikt voor verder gebruik.

