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Wat is de WAD ?
De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni
1977 opgericht met als doel het organiseren en
stimuleren van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en
natuurbescherming, speciaal in de provincie Drenthe.
Tevens is publicatie van de resultaten van het door de
WAD georganiseerde en gestimuleerde onderzoek een
belangrijke doelstelling. Ook heeft de WAD de functie
van SOVON-districtsraad op zich genomen.
Door de WAD is in samenwerking met de provincie
Drenthe het boek "Vogels van Drenthe" uitgegeven
(1982). In 1996 publiceerden WAD, SOVON en provincie Drenthe samen het boek "Broedvogels van Drenthe". In 2001 verscheen het boek "Wintervogels in
Drenthe" met daarin samengevat de resultaten van de
WAD-wintertellingen uit 1995-99.
In het periodiek "Drentse Vogels" geeft de WAD
vogelaars de gelegenheid om verslag te doen van hun
onderzoek.
Ieder die de WAD wil steunen kan dit in de eerste plaats
doen door mee te werken aan de diverse vogelonderzoeken. Daarnaast kan iedereen donateur worden
voor 12 Euro per jaar (organisaties betalen 25 Euro).
Donateurs ontvangen automatisch "Drentse Vogels" na
uitkomen.
U kunt zich als donateur aanmelden door overmaking
van het verschuldigde bedrag op gironummer 3870292
t.n.v. Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding "
nieuwe donateur".
Wie eerst meer wil weten kan bij de secretaris het
huishoudelijk reglement van de WAD aanvragen met
daarin alle informatie over het donateurschap.
Voor meer informatie over de WAD kunt u zich richten
tot het bestuur van de WAD.
Postbus 431, 9400 AK Assen.

HANDLEIDING VOOR DE JANUARITELLING
In het verleden zijn diverse projecten de revue gepasseerd die tot doel hadden om grip te
krijgen op verspreiding, habitatvoorkeur en aantalveranderingen van wintervogels in Drenthe.
De door de WAD georganiseerde atlasbloktellingen waren meest gericht op verspreiding.
Voor aantalveranderingen waren ze nagenoeg ongeschikt omdat er nauwelijks sprake was van
standaardisatie. De inspanning van de teller veroorzaakte in veel gevallen een grotere variatie
dan het aantal aanwezige vogels. Voor analyse van habitatvoorkeur waren ze vaak te
grofmazig. De door SOVON georganiseerde landelijke punt-transect-tellingen (PTT) geven
door hun hoge mate van standaardisatie wel informatie over aantalveranderingen, maar falen
waar het gaat om habitatvoorkeur en verspreiding. Met deze nieuwe opzet hopen we alle
vliegen in één klap te slaan door uit te gaan van punttellingen, tellingen van proefvlakjes en
integrale inventarisatie van atlasblokken
Doel
Er zijn drie doelstellingen voor de januaritelling van
vogels in Drenthe:
1. het vastleggen van de aantalveranderingen
2. het vastleggen van habitatvoorkeur
3. het monitoren van veranderingen in verspreiding

gedekt tijdens de watervogeltellingen.De habitats
loofbos, naaldbos en Stad en Dorp spreken voor
zich.
Er is sprake van een half open agrarisch gebied in
geval van een afwisseling van cultuurland en
opgaande beplantingen zoals houtwallen, singels en
of klein bosjes (zie foto 1).

Verder is als randvoorwaarde gesteld dat het verzamelde materiaal geautomatiseerd verwerkt moet kunnen worden en dat zoveel mogelijk vogelaars, ongeacht hun veldervaring, op de een of andere manier
aan het project moeten kunnen meewerken.

De onderzoeksperiode
De januaritelling vindt jaarlijks plaats en beslaat
telkens de hele maand januari. De gegevens van 3
jaar zullen samengevoegd worden. Dat houdt dus in
dat de eerste onderzoeksperiode loopt van 2005 t/m
2007.
Foto 1. Half open agrarisch
WERKWIJZE JANUARITELLING

1. Punttellingen (verplicht)

Bij een open agrarisch gebied ontbreken deze
elementen (zie foto 2).

Deze vorm van tellen is vanwege de mogelijkheid
tot standaardisatie de enige manier om een indruk
te krijgen van aantalveranderingen.
Om habitatvoorkeur of trends in verschillende
habitats boven water te krijgen, is het zaak dat de
punten goed worden gekozen. Meest belangrijk is
daarbij dat ieder telpunt slechts één habitat
vertegenwoordigt. De te onderzoeken habitats zijn:
- Loofbos (> 80% loofbomen)
- Naaldbos (> 80% naaldbomen)
- Stad en dorp
- Half open agrarisch
- Open agrarisch
- Half open heide en veen
- Open heide en veen

Foto 2. Open agrarisch

Wateren worden niet geteld, deze zijn al erg goed

Van half open heide en veen is sprake als er opslag

en/of bossages aanwezig zijn (zie foto 3).

namelijk vast voor de volgende jaren.

Wat en hoe te tellen

Foto 3. Half open heide en veen
Van open heide en veen is sprake als deze elementen
zo goed als niet aanwezig zijn
(zie foto 4).

Op ieder punt wordt 5 minuten geteld. Daarbij
worden alleen de vogels geteld die terreingebonden
zijn. Overvliegende meeuwen dus niet, maar een
biddende Torenvalk wel. Er wordt een
waarneemcirkel van maximaal 250 meter
aangehouden. Vogels die verder weg zitten worden
dus niet meegeteld. Om een idee te hebben hoe
groot een dergelijke waarneemcirkel is, kan men
gebruik maken van de bijgeleverde doorzichtige
cirkel. Leg deze op het telpunt en alles dat binnen
de cirkel valt, telt mee.
Vaak zijn de precieze aantallen van de vogels niet
te tellen (bijvoorbeeld Goudhaantjes in een
sparrenperceel). Een schatting volstaat dan. Het is
belangrijker om alle soorten op een punt te
registreren dan exacte aantallen te genereren. De
tien punten hoeven niet op één dag geteld te
worden. Maar tellingen moeten wel plaats vinden in
de maand januari.

2 Proefvlaktellingen (facultatief)

Foto 4. Open heide en veen

Het atlasblok
Net als voorgaande jaren zal er gewerkt worden met
atlasblokken (5 x 5 km) als onderzoekseenheid. Door
deze horizontaal en verticaal te halveren ontstaan uit
ieder atlasblok vier kwartblokken van elk 2,5 x 2,5
km. In voorgaande jaren telden enkele tellers slechts
één of twee kwartblokken. Dat is met de nieuwe
methode echter niet gewenst. Iedere winterteller
ontvangt kaarten van één of meer door hem of haar te
onderzoeken atlasblokken.

Selectie van de te tellen punten
In ieder atlasblok worden 10 punten gekozen,
waarbij de aanwezige habitats naar rato worden
gedekt. In een blok met 30% bebouwing, 30% bos
en 40% open agrarisch gebied liggen dus 3 punten
in bebouwing, 3 in bos en 4 in open agrarisch
gebied. De telpunten moeten zo ver van elkaar
liggen dat dubbeltellen wordt voorkomen. In bos is
500 meter voldoende, maar in open gebieden is een
kilometer het minimum. Noteer de punten
nauwkeurig op de kaart. Deze punten liggen dan

Om dichtheden te berekenen en om vogels te tellen
die je uitsluitend ziet door ze op te jagen
(Veldleeuweriken, Houtsnip), worden proefvlakjes
geteld. Aan ieder telpunt wordt een proefvlak
gekoppeld. Dit proefvlak moet klein zijn, niet
groter dan 2 hectares (100 x 200 meter) in open
gebied. In een bos is een halve hectare (50 x 100
meter) voldoende. Na de vijf minuten tellen op het
punt kan dit proefvlak worden uitgekamd. Vogels
die zich tijdens de punttelling in het proefvlak
bevonden, mogen worden meegerekend bij de
proefvlaktelling, maar vogels die bij het uitkammen
van het proefvlak worden ontdekt, mogen niet aan
de punttelling worden toegevoegd. Alleen die
vogels worden geteld die zich werkelijk in het
proefvlak bevinden, of bevonden tijdens de
punttelling. Het getelde proefvlak dient nauwkeurig
ingetekend te worden op de kaart.
Het tellen van proefvlakken is facultatief, het hoeft
dus niet, maar het levert wel extra informatie op.

Dilemma bij het tellen van een proefvlak
De aanwezigheid van een waarnemer kan het gedrag
van de vogels in het proefvlak dusdanig beïnvloeden
dat deze het hazenpad kiezen. Dit geld voor van
nature schuwe vogels en in open habitats waarbij een
waarnemer eerder opgemerkt wordt door een vogel.
Een voorbeeld: een waarnemer fiets naar z’n telpunt
in open cultuurland en in het proefvlak bij dat telpunt
staat een groepje Nijlganzen. Nog voordat de
waarnemer start met tellen vliegen de nijlganzen
weg. In dit geval mogen de vogels gewoon worden
“bijgeboekt” op de lijst van waargenomen soorten in
het proefvlak. Het gaat er bij proefvlakken juist om

dat er een zo zuiver mogelijk beeld ontstaat van het
aantal vogels in een bepaald oppervlak habitat.

3. Uitkammen van een (kwart)atlasblok
(facultatief)
Het landelijke BSP-nb bestaat sinds 1989 en is in
het leven geroepen om losse waarnemingen van
schaarse niet-broedvogels te verzamelen. Het wordt
vanuit SOVON aangestuurd. Op de SOVON-lijst
staan 94 soorten. Aangezien de WAD graag meer
inzicht krijgt in de schaarse niet-broedvogels in de
provincie Drenthe is er een WAD-lijst BSP-nb
ontwikkeld. De waarnemingen worden verzameld
per kilometerhok.
Maak hiervoor gebruik van de WAD-lijst-BSP-nb.
De WAD heeft liever dat één kwartblok volledig
uitgekamd wordt als een heel atlasblok maar half.
Graag op het formulier duidelijk aangeven of de
telling volledig is geweest.

mis dreigt te lopen. Hoewel u de hele maand januari
mag tellen kan ziekte bijvoorbeeld roet in het eten
gooien. Het is ook mogelijk dat deze handleiding nog
vragen open laat, waardoor u zich afvraagt wat er nu
precies van u als teller wordt verwacht. Met één
telefoontje aan de WAD-januaritelling coördinator
kunt u veel problemen snel oplossen en zo meehelpen om een goede telling te realiseren. Bel bij
vragen of problemen met:

Agaath Kooi
Hesselterbrink 396
7812 EK Emmen
tel. 0591 641504

Het veldwerk
Iedere teller ontvangt één of meer kaarten,
telformulieren, de waarneemcirkel en een
handleiding. De teller bepaald waar de 10
waarnemingspunten komen te liggen. Hierbij
rekening houdend met de verhouding van habitats
in het betreffende atlasblok. Daarbij moet hij zich
realiseren dat het er niet om gaat om leuke
vogelplekjes te selecteren. Het gaat er om dat de
punten representatief zijn voor het gebied. De
punten worden nauwkeurig aangegeven op de kaart
en genummerd. Als er proefvlakjes worden geteld,
worden deze ook ingetekend op de kaart.

Welke soorten worden geteld
Alle vrij vliegende vogelsoorten, inclusief
ontsnapte exoten, stadsduiven, soepeenden en
soepganzen doen mee. Alleen gekortwiekte
parkeenden, -ganzen en -zwanen doen niet mee.
Postduiven zijn niet altijd van stadsduiven te onderscheiden (afgezien van het dragen van een ring).
Beschouw een dergelijke vogel bij twijfel als
postduif. Ook vrij rondvliegende sierduiven dient u
gemakshalve als postduif te boeken.

Insturen van uw gegevens
Het verwerken van alle waarnemingen is een
enorme klus die veel tijd vraagt. Om ieder jaar een
overzicht te kunnen maken van de resultaten is het
belangrijk uw gegevens op tijd te ontvangen. Stuur
uw gegevens daarom zo snel mogelijk na afloop van
januari op, in ieder geval voor 1 maart!
U wordt verzocht de januaritelformulieren op te
sturen naar Agaath Kooi.

Wat te doen bij problemen ?
Stel dat uw januaritelling om de een of andere reden

"Moeilijke" soorten
Uit de WAD-wintertellingen van de afgelopen jaren
blijkt dat sommige vogelsoorten vaak
determinatieproblemen geven. Berucht zijn:
wilde/kleine zwaan, ganzen (vooral toendra/taiga
rietgans), buizerd/ ruigpootbuizerd, kleine/grote
mantelmeeuw en kneu/frater.

Waar moet u op letten bij deze vogels?
Wilde zwaan en Kleine zwaan:
De Wilde zwaan is groter dan de Kleine zwaan, heeft
een verhoudingsgewijs langere hals, langere kop en
snavel. De snavel van de Kleine zwaan is zeer variabel geel-zwart, sommige vogels hebben veel geel,
andere veel minder. Meestal loopt het geel-gekleurde
deel van de snavel bij de Kleine zwaan niet voorbij
het neusgat. De Wilde zwaan heeft veel minder
variatie in snaveltekening.

Kleine zwaan, twee uitersten van het snavelpatroon

Wilde zwaan, snavelpatroon (weinig variatie)
Toendra- en Taigarietgans:
Deze ondersoorten van de rietgans vertonen overlappende kenmerken. Het is niet altijd mogelijk om ze te
onderscheiden. In het algemeen geldt:
Toendra-rietgans, kleiner dan de Taiga-rietgans, relatief kortere hals en snavel. De snavel van de
Toendra-rietgans is aan de basis en punt zwart, met
een oranje strook daartussen (zie tekening). De
snavel van de Taiga-rietgans is overwegend oranje,
vaak tot aan de basis toe.
Bij twijfel: noteer gewoon "rietgans"

Ruigpootbuizerd (A,B,C,D) en Buizerd (E,F,G,H)
vliegbeelden van onderen.
Ruigpootbuizerd (A,B,C) en Buizerd (D,E,F,G)
vliegbeelden van boven.
Boven: Toendra-rietgans
Onder: Taiga-rietgns
Buizerd en Ruigpootbuizerd:
Een veel voorkomend misverstand is het volgende:
een "biddende" buizerd met een witte stuit is een
Ruigpootbuizerd. Ook de "gewone" Buizerd staat
regelmatig te bidden! Ook donkere polsvlekken van
een "witte" buizerd zijn niet voldoende als kenmerk
voor een Ruigpootbuizerd. Bij een "gewone"
Buizerd komt dat ook vaak voor.
Van belang is de combinatie van kenmerken: witte
staartbasis + donkere polsvlekken + donker
buikschild + verhoudingsgewijs langere vleugels die
wijzen op een Ruigpootbuizerd.
Bijgaande tekeningen kunnen wellicht helpen:

Kleine- en Grote Mantelmeeuw:
Niet alle vogelaars beseffen dat de Kleine Mantelmeeuw een trekvogel is die 's winters vooral in ZuidEuropa vertoeft. Ze worden in de winter wel in
Nederland gezien maar minder vaak dan gedacht!
Noteer een "mantelmeeuw" nooit zomaar als Kleineof Grote Mantelmeeuw maar let goed op de kenmerken van deze soorten. Meldingen van de Kleine
Mantelmeeuw worden alleen in de januaritelling
opgenomen als uit een beschrijving blijkt dat het
inderdaad om deze soort ging.
Kneu/Frater:
Verschillende waarnemers noteren automatisch
"Kneu" bij Kneu-achtige vogels. In sommige winters
komt de Frater vrij talrijk voor in Drenthe. Let
daarom altijd goed op welke soort het hier betreft.

Veel succes!

