HANDLEIDING WINTERVOGELTELLING 2014

MAAR:

Beste teller(s), de methode is niet veranderd ten opzichte van de vorige jaren,
Lees deze handleiding aub nog eens grondig door zodat de intertellervariatie zo klein
mogelijk is!! Lever ook je veldkaart in, dit wordt de laatste jaren nog wel eens vergeten!
Er dient geteld te worden tussen 11 en 26 januari. Men kan dan kiezen uit drie weekenden of
eventueel voor de tussen liggende weken. Tel liefst in de eerste weekenden of week zodat bij
slecht weer eventueel uitgeweken kan worden naar het laatste weekend of week. (Elk telgebied
hoeft in de genoemde periode maar 1 x geteld te worden, wel aaneengesloten op één dag)
Bij slechte weersomstandigheden niet tellen. Dit is veel regen, sneeuw, slecht zicht en storm. Maar
als het 10 graden vriest met sneeuw bedekking is dat wel prima telweer!
Bij deze telling hoeft alleen het agrarische gebied te worden geteld. Dus geen aan een gesloten
bossen, plassen etc.
Zet een zodanige route uit dat alles goed kan worden overzien en teken deze route op de kaart in.
In kleinschalige gebieden, gebieden met veel bosjes en dergelijke, zal een ‘intensievere’ route
nodig zijn dan in grootschalige gebieden.
Gebruik als vervoermiddel de fiets of auto. Niet te voet. Dit gaat te langzaam waardoor de kans op
dubbeltellingen te groot wordt. Vogels verplaatsen zich nogal door de dag heen in de winter. De
telsnelheid zal afhankelijk van het vervoermiddel tussen de 250 en 400 ha per uur liggen.
Stop regelmatig (bv. Om de 200 à 300 meter.) en tuur daarbij alles grondig met de kijker af. Voor
roofvogels vooral letten op weipaaltjes, bomen, paniekreacties andere vogels en randen van
bosjes. Kijk ook nog eens ‘terug’, een andere invalshoek levert vaak toch nog een verscholen
Buizerd op die in een bosrand zit!!
Alle vogels die gebruik maken van het gebied tellen. Dus wel een jagende kiekendief, maar niet
hoog overtrekkende ganzen.
De telling dient te geschieden tussen 9.00 en 15.30 uur. Anders wordt de invloed van slaaptrek te
groot.
Welke soorten tellen?
De algemenere soorten, Kievit, Zilver-, Storm- en Kokmeeuw, Zwarte kraai, Roek, Ekster en Kauw
dienen per kilometerhok geteld te worden, en op het telformulier ingevuld te worden. De
nummers van de kilometerhokken zijn op de kaart (1:25.000) aangegeven.
De minder algemene soorten, Bl. Reiger, zwanen, ganzen, roofvogels, Korhoen, Patrijs, Wulp,
Klapekster en Bonte kraai dienen op deze kaart ingetekend te worden. Gebruik de afkortingen
zoals die op het telformulier zijn aangegeven.
Zorg dat je de soorten met 100% zekerheid determineert. (B.v. Stormmeeuw - Zilvermeeuw)
Let goed op Slechtvalken! Ze lijken steeds meer gebruik te gaan maken van ons agrarisch
buitengebied!
Inleveren: S.V.P. Kaart opsturen of persoonlijk afgeven.
Telgegevens liefst digitaal (zie excelformulier) aanleveren, maar op papier ben ik er net
zo blij mee!

