Watervogels tellen in 2002/2003:

de teldata
Via gecoördineerde watervogeltellingen wordt door het Instituut voor Natuurbehoud informatie verzameld over de aantallen, de verspreiding en numerieke trends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Vlaanderen.
Midmaandelijkse tellingen
Elke winter worden van oktober tot en met maart zes tellingen georganiseerd. Deze tellingen vinden steeds plaats in het weekend dat het dichtst aansluit bij de 15de van de maand.
Tijdens elke telling worden zoveel mogelijk waterrijke gebieden in Vlaanderen bezocht. In
2002-2003 wordt er geteld op volgende data :

12/13 oktober 2002
16/17 november 2002
14/15 december 2002

18/19 januari 2003
15/16 februari 2003
15/16 maart 2003

De soorten die geteld worden, zijn: alle duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen en steltlopers. Het meetellen van de meeuwen is slechts facultatief.
Overtrekkende vogels worden niet meegeteld (of apart genoteerd). De januaritelling is internationaal en dus priotitair.

Slaapplaatstellingen Aalscholvers
Het tellen van Aalscholver-slaapplaatsen is de beste methode om een goed en betrouwbaar
beeld te krijgen van de aantallen die in Vlaanderen verblijven. Daarom worden op 16
november 2002 en 18 januari 2003 zoveel mogelijk slaapplaatsen van Aalscholver geteld.
Ook slaapplaatsgegevens van andere data zijn echter welkom.
In januari wordt trouwens voor het eerst geprobeerd om in geheel Europa zoveel mogelijk
slaapplaatsen simultaan te tellen. Het is belangrijk dat we dan ook in Vlaanderen een bijzondere inspanning verrichten om van deze eerste internationale slaapplaatstelling een succes te maken !

Slaapplaatstelling meeuwen
Voor de vierde opeenvolgende keer vindt er in januari een simultaantelling plaats van zoveel
mogelijk meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen. Voor de winter 2002/2003 valt de slaapplaatstelling op zaterdag 25 januari 2003 (of zondag 26 januari indien de weersomstandigheden tegenvallen). De resultaten van de vorige drie tellingen zijn te lezen in een zopas verschenen themanummer van Natuur.Oriolus.
Hoe kan ik meewerken aan de watervogeltellingen ?
Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan bovenvermelde tellingen, kunnen het
best contact op nemen met de regionale coördinator van hun regio. Een adressenlijst van
deze coördinatoren is terug te vinden aan het eind van deze nieuwsbrief. Je kunt uiteraard
ook steeds rechtstreek contact opnemen met het Instituut voor Natuurbehoud:
Koen Devos
Instituut voor Natuurbehoud
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
02/558.18.27, koen.devos@instnat.be

