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Mannetje Middelste Bonte Specht op Wellenseind, 20 maart 2021 (Edwin v.d. Werf) 
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Middelste Bonte Spechten op Landgoed Wellenseind 
 
Pieter Wouters 

 
Vorig jaar is Landgoed Wellenseind 
geïnventariseerd in het kader van 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Het 
aantal Middelste Bonte Spechten was met 
drie territoria aan de lage kant, zeker gezien 
de hoeveelheid waarnemingen die door heel 
het landgoed zijn gedaan en die zijn terug te 
vinden op waarneming.nl. De oorzaak 
hiervoor moet worden gezocht in het 
ontbreken van een vroege ronde (eind 
februari – begin maart) die dan ook nog 
speciaal gericht zou moeten zijn op deze ene 
soort. Bij uitzondering werden daarom voor 
de Middelste Bonte Specht alle 
waarnemingen van waarneming.nl 
ingevoerd in Avimap en gebruikt bij de 
clustering. Toen kwam het aantal territoria 
op vijf. 
Om beter inzicht te krijgen in het aantal 
territoria werd vorig jaar besloten om dit 
jaar een simultaantelling te organiseren. 
Hieronder een sfeerverslag. De definitieve 
resultaten worden later gepubliceerd. 
 

Simultaan tellen 
De tellingen werden uitgevoerd op 27 
februari en 20 maart 2021. Er werd voor 
gekozen om het gebied in negen 

deelgebiedjes op te delen. In verband met 
coronamaatregelen konden er tijdens de 
eerste telling twee personen per gebied op 
pad en tijdens de tweede telling mochten dit 
al vier personen zijn.  
 

 
Wellenseind werd verdeeld in 9 deelgebieden 

 
Er werd geteld van 9:30u tot 13:00u. Een 
gebied werd te voet doorkruist en als er een 
specht werd waargenomen was het de 
bedoeling om ernaartoe te lopen om zo de 
exacte plaats te kunnen intekenen, 
eventuele verplaatsingen te volgen en als 

het mogelijk was een foto te maken van de 
witte schoudervlekken. Liefst van beide 
zijden. Alle waarnemingen werden 
ingebracht in waarneming.nl. Voordeel is dat 
dan de basisgegevens als plaats, tijd, gedrag 
en geslacht meteen werden opgeslagen. 
Ook eventuele opmerkingen konden hier 
worden bijgeplaatst. 
Na de eerste telling bleek dat er weinig 
foto’s waren gemaakt. Daarom werd er bij 
de tweede telling op aangedrongen om hier 
iets meer werk van te maken.  
 

 
Mibo’s tellen op Wellenseind, 20 maart 2021 
(Edwin v.d. Werf) 

 

Veel Mibo’s 
Zo’n telling moet enige tijd vooruit worden 
gepland, dus het is altijd afwachten wat het 
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weer dan doet. Hier hebben we heel veel 
geluk mee gehad. De eerste teldag was 
bewolkt en een beetje guur maar ondanks 
dat dit als minder weer wordt beschouwd 
werd er wel volop door de spechten 
geroepen. De tweede teldag was het 
schitterend weer. Na een paar graden 
nachtvorst warmde de dag onder invloed 
van de overvloedige zonneschijn snel op. 
Ideaal voor Mibo’s.  
 

 
Vrouwtje Mibo op Wellenseind, 20 maart 2021 
(Jules Andela) 

 
Er is weinig verschil in het aantal 
waarnemingen tussen de twee teldagen, 
wat opvallend is als men bedenkt dat de 
activiteit in de week voor de tweede teldag 
al een stuk minder aan het worden was 
(mededeling Frank Neijts en Tom Heijnen).  
 

 
Paartje Mibo’s op Wellenseind, 20 maart 2021 
(Paul van Pelt) 

 
De eerste teldag werden 33 waarnemingen 
gedaan en de tweede teldag 27. Het grote 
 

 
Waarnemingen van Mibo’s op 27 februari (rood) 
en 20 maart (geel) 

verschil zit echter in de verspreiding van de 
waarnemingen. In de territoria waar de 
eerste teldag volop reuring was, was dit de 
tweede teldag een stuk minder, tot 
helemaal niets. Gelukkig konden er op de 
tweede teldag veel meer goede foto’s 
worden gemaakt waarmee we nu aan de 
slag kunnen gaan. 
 

 
Baltsende Kleine Bonte Spechten op Wellenseind, 
20 maart 2021 (Geurt Jan van Ek) 
 

Naast de Mibo’s werden er ook nog een 
heleboel andere leuke soorten 
waargenomen zoals Bosuil, Goudvinken, 
Vuurgoudhaan en op de tweede teldag ook 
nog redelijk wat Kleine Bonte Spechten.


