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Oproepen

Wadvogels tellen op internet We hebben bijvoorbeeld gefilmd dat er

een Slechtvalk rond de camera’s vliegt!
Om de invloed van deze roofvogel op de

aanwezigheid van andere vogels te

bestuderen, wordt de Slechtvalk ook

meegeteld.
Kortom, een leuk project dat zoveel

inspanning kost als je zelf wilt. Je kunt zelf

bepalen wanneer, waar en hoeveel beelden

je bekijkt. Op internet is meer informatie te

vinden. Kijk op: http://www.sovon.nl/nl/
content/mosselwad. Er is ook een handlei-

ding. Deze is te vinden op internet via:

http://www.sovon.nl/nl/content/hand-

leiding-mosselwad. Daarin wordt uitge-

legd hoe de tellingen worden uitgevoerd.

Project Mosselwad

Mosselwad is een project om het herstel

van mosselbanken in de Waddenzee te

bevorderen door nieuwe experimentele
mosselbanken aan te leggen, de ontwikke-

ling van zich herstellende mosselbanken

(bestaande en aangelegde) te volgen. Het

is een gezamenlijk project van Universiteit

Utrecht, Faculteit Geowetenschappen,
IMARES, Koninklijk Nederlands Instituut

voor Zeeonderzoek (NIOZ), Sovon

Vogelonderzoek Nederland en de vereni-

ging Kust & Zee.

Een Scholekster bij nacht zoals die te zien zijn op

de camerabeelden.

Vanuit je luie stoel meedoen aan onder-

zoek op de Wadden. Dat kan met camera-

beelden van het project ‘Mosselwad’!

Iedereen kan helpen door filmbeelden te

bekijken en vogels te tellen. Hiermee draag

je bij aan het herstel van mosselbanken in

de Waddenzee. Dus heb je even een

minuutje? Per filmpje ben je ongeveer

twintig seconden bezig.
Je hoeft alleen te letten op de belangrijkste
mosseleters: Scholeksters, Eiders en

Zilvermeeuwen, Deze soorten zijn makke-

lijk te herkennen, dus iedereen kan

meedoen. Het doel van dit onderzoek is

inzicht te krijgen welke rol vogels spelen

bij de ontwikkeling van mosselbanken.

De tellingen dragen bij aan het project
‘Mosselwad’, waarmee wordt onderzocht

welke factoren een rol spelen bij de

bescherming en het herstel van de

mosselbanken. Drie camerapalen in de

Waddenzee filmen dag en nacht wat er

gebeurt op de mosselbank. We bekijken
stormen, volgen de ijsgang en natuurlijk
tellen we de wadvogels. Er is inmiddels

heel veel filmmateriaal!

Eén van de palen bij mosselbanken in de

Waddenzee waarop camera’s zijn aangebracht die

gebruikt worden voor het onderzoek aan

mosseleters.
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