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Beste tellers,

Huissen, 2-10-2019

Oktober is weer aangebroken en met de neerslag en wind van de afgelopen dagen krijg je bijna het gevoel dat het echt
herfst is! Het nieuwe watervogelseizoen, lopend van juli tot juni, is al weer drie tellingen oud, maar voor velen begint
het telwerk in oktober weer. Ditmaal een korte nieuwsbrief.
Ondertussen is de balans van het vorige seizoen opgemaakt en lag het totale aantal tellingen met 4.061 een fractie
(+1,3%) boven dat van seizoen 2017/2018. De online-invoer maakt het inmiddels mogelijk om tijdens en vlak na de
zomervakantie al een controle uit te voeren en zo in de loop van september een totaaloverzicht te maken. Veel dank
voor de snelle invoer na jullie tellingen!
Online invoer en de app Avimap
Graag vragen we ook nogmaals aandacht voor de mogelijkheid om een lijst met extra getelde soorten aan een telgebied
te koppelen. Bijvoorbeeld: je telt in je telgebied ganzen- en zwanen en daarnaast 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!
Voor degenen die dit seizoen met de app Avimap willen gaan werken staat de nodige uitleg online:
https://www.sovon.nl/avimapwavo. 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. Denk hierbij aan
groepen ganzen op bepaalde perrcelen als stip en verspreide Wilde Eenden en Meerkoeten als gebiedstotaal.
Vacante gebieden
Zuid-Holland is een provincie met een goede dekking, maar we kunnen natuurlijk altijd nieuwe tellers gebruiken. Ook
afgelopen zomer zijn we weer alle telgebieden langsgelopen, zijnalle gebieden waar dat nog niet het geval was voorzien
van een logische naam en zijn er weer diverse gebieden op vacant gezet.
De 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. Handig is daar de optie om naar vacante gebieden tot een bepaalde afstand van een postcode
te zoeken.
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

ZH6123

Achterbroek

Krimpenerwaard

ZH3723

Plas Ravensberg

Reeuwijkse Plassen

ZH6161

Kadijk

Krimpenerwaard

ZH3724

s Gravenbroek

Reeuwijkse Plassen

ZH6162

Franse Kade

Krimpenerwaard

ZH3731

Plas Elfhoeven

Reeuwijkse Plassen

ZH6251

Ameide-Meerkerk- Noordeloos

Alblasserwaard

ZH4110

Meeslouwerpolder

Vlietland

ZH8391

Klem en Raepshille

Strijen

ZH4120

Rietpolder & Spekpolder

Vlietland

ZH8394

Strijense Polder

Strijen

ZH4342

Vogelplas Starrevaart

Vlietland

ZH8396

Mariapolder

Strijen

Veel succes en plezier tijdens de oktobertelling!
Vincent de Boer

Slaapplaatsen
Grote Zilverreigers en Aalscholvers
Op of rond 19 oktober staat voor de bovengenoemde soorten de eerste telling van het seizoen op het programma.
Voor Grote zilverreiger is de slaapplaatstelling bij uitstek geschikt om de ontwikkelingen van de populatie in ons land
te volgen en de soort kan zich landelijk verheugen in een vaste schare trouwe tellers, maar we zijn natuurlijk altijd op
zoek naar meer tellers die hun lokale slaapplaats willen volgen. Mogelijk dat de talrijkheid van veldmuizen een deel van
de vogels nog in Friesland concentreerd, maar de soort is bij uitstek in staat om net dat poldertje te vinden waar het
makkelijker is de maag te vullen. Misschien dat er dan in een nabijgelegen bosje geslapen wordt.
Op onze website kunt u inzoomen op de kaartjes om te kijken of er nog vacante slaapplaatsen zijn via
http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/13
21 december extra slaapplaatstelling Grote Zilverreiger
In december staat inmiddels traditioneel een extra telling voor de Grote Zilverreiger op het programma (22 februari
volgt de laatste) maar het is de moeite waard om aan deze telling mee te doen. De zilverreigers zijn dan wat honkvaster
dan net na aankomst in oktober en de zichtbaarheid van zittende vogels is beter omdat het blad van de bomen is. De
telperiode begint op 14 december, met een voorkeur voor de 21e.
Iedereen vast een fijne telling gewenst!

Teldata:
De maandelijkse watervogel/ganzentellingen in de periode oktober 2019 - april 2020 zijn gepland op de volgende data:
12 oktober
15 december
15 februari
18 april
(13 juni)
16 november
18 januari
14 maart
(16 mei)

Slaapplaatstellingen ganzen/zwanen: 23 november, 11 januari
Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger: 19 oktober, 21 december, 22 februari,
Slaapplaatstelling Aalscholver: 19 oktober, 22 februari,
Slaapplaatstelling Wulp: 7 december, 8 februari
Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto: 14 maart, 4 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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