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Beste tellers,

Nijmegen, 1 maart 2019

Voordat er geschreven gaat worden aan een volgende nieuwbrief, kijk ik meestal even terug in de
nieuwsbrieven van het voorgaande seizoen. Waar in 2019 nieuwe temperatuurrecords gezet worden met
bijvoorbeeld 19ºC in mijn woonplaats op 27 februari, waren we in 2018 in de ban van de ‘Siberische Beer’
met een recordlage temperatuur van -3,7ºC op 1 maart. Het wil nog maar niet wennen dit soort uitschieters.
Voor het komende telweekend (16-17 maart) is de temperatuur hopelijk wel weer terug op ‘normale
waarden’ en zullen naast de al in februari gearriveerde Scholeksters ook de Grutto’s in de meeste telgebieden
wel weer terug zijn.
Een korte terugblik op de afgelopen februaritelling, waarbij een woord van dank voor jullie als tellers voor
het snelle invoeren van de gegevens niet mag ontbreken. Tegenwoordig hebben we al vlak na het telweekend
een vrijwel volledig overzicht van de getelde aantallen. Hulde!
De februaritelling verliep in ieder geval droog en was qua temperatuur aan de warme kant. Een verademing
na de regenachtige midwintertelling. De top tien bestaat uit bekende soorten, met enkele kleine
verschuivingen. Ten opzichte van februari 2018 was vooral de vroege terugkeer van Kleine Mantelmeeuwen
opvallend, ruim 400 in februari 2019 tegen 95 in 2018. Deze terugkeer van deze soort is in de provincie altijd
een echte opmaat naar het voorjaar.
Tabel 1. Overzicht van de tien talrijkste soorten in februari 2019 in Zuid-Holland (gebaseerd op 525 getelde gebieden).
Tussen haakjes staat aangegeven welke plaats de soort in februari 2018 innam.
1. Smient (1)

149.644

6. Wilde Eend (6)

27.799

2. Brandgans (2)

68.862

7. Kokmeeuw (8)

26.682

3. Kolgans (3)

56.611

8. Krakeend (10)

17.018

4. Grauwe Gans (4)

48.270

9. Kuifeend (9)

13.495

5. Meerkoet (5)

39.147

10. Kievit (7)

11.898

Andere vermeldenswaardige aantallen en soorten waren al 26 Lepelaars, 561 Geoorde Futen, 2.022
Brilduikers, 143 Kleine en 28 Wilde Zwanen, 87 Kemphanen, 70 Paarse Strandlopers, 32 Bokjes, liefst 21
Zeearenden, 12 Zwartkopmeeuwen en onder andere eenlingen van Kleine Rietgans, Ross’ Gans en
Ringsnaveleend.
Komende tellingen.
Maart en in mindere mate de apriltelling maken het lopende seizoen compleet. Februari is vaak de laatste
maand met volop Arctische wintergasten in de provincie en het lijkt er op dat een fors deel van de Kolganzen
in ieder geval nu al noordelijker is gaan zitten.
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 de
steeds langer blijvende Brandganzen, maar ook kunnen er plaatselijk nog groepen Wulpen aanwezig zijn.
Een kleine selectie soorten tellen kan natuurlijk ook, we kunnen ons wel voorstellen dat alle verspreid
aanwezige paartjes Meerkoeten een apriltelling soms een hele opgave maken.
Online invoer
Graag vragen we ook nog aandacht voor de mogelijkheid om een lijst met extra getelde soorten aan een
telgebied te koppelen. Bijvoorbeeld: in je telgebied tel je naast ganzen- en zwanen ook altijd Grote
Zilverreigers en roofvogels. Voorheen was het niet mogelijk om aan te geven welke extra soorten je

meetelde en moesten we het met alleen de ingevulde getallen doen Als je aangeeft wat je precies telt, weten
we nog beter welke gegevens we wél en niet hebben. Dat heeft absoluut meerwaarde!
Recente ontwikkelingen omtrent het provinciale Roekenbeheer laten zien dat bijvoorbeeld het maandelijks
noteren van de afwezigheid van Roeken in jouw telgebieden (Roek als altijd getelde extra soort in de
soortenlijst gezet en er wordt automatisch een ‘harde nul’ gegenereerd) een zeer waardevolle aanvulling kan
zijn.
Werken met de app Avimap
Natuurlijk nog aandacht voor invoeren met de app Avimap. Een voordeel van de app is de mogelijkheid om
naast stippen ook een resttotaal van een soort uit een opschrijfboekje of van een tikteller over te nemen,
zonder locatie te moeten invoeren. Hierover staat ook de nodige informatie online:
https://www.sovon.nl/avimapwavo.
Vacante gebieden
Gelukkig is Zuid-Holland een provincie met een goede dekking, maar we kunnen natuurlijk altijd nieuwe
tellers gebruiken. De huidige vacante gebieden zijn te vinden onder op
http://portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/1 en daar kunt u eventueel ook gelijk een gebied claimen. Een
nieuwe functionaliteit is het zoeken op basis van postcode en dan een afstand van 5, 10 of 20 km rondom. In
onderstaande tabel staan voor de volledigheid de prioritaire gebieden waarvoor we nog tellers zoeken.
Tabel 1. Prioritaire vacante telgebieden Zuid-Holland
Telgebied Naam

Regio

Telgebied Naam

Regio

BR4245

Beninger Slikken

Voorne/Haringvliet

ZH6154

Vlist westzijde

Krimpenerwaard

ZH3723

Plas Ravensberg

Reeuwijkse Plassen

ZH6161

Kadijk

Krimpenerwaard

ZH3724

s Gravenbroek

Reeuwijkse Plassen

ZH8391

Klem en Raepshille

Strijen

ZH3731

Plas Elfhoeven

Reeuwijkse Plassen

ZH8394

Strijense Polder

Strijen

ZH6123

Achterbroek

Krimpenerwaard

ZH8396

Mariapolder

Strijen

Veel succes en plezier tijdens de maart (en april)telling!
Vincent de Boer

Teldata:
De maandelijkse watervogel/ganzentellingen 2018/2019 zijn gepland op de volgende data: 16 maart
13 april
Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto: 16 maart & 6 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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