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WAD-wintertelling
ook voor Groningers!

Welke vogelsoorten overwinteren in Drenthe,

waar zitten ze precies en in welke aantallen?

Vragen als deze zijn voor de Stichting Werk-

groep Avifauna Drenthe (WAD) al sinds

1975 de drijfveer achter het organiseren van

wintertellingen in Drenthe. Wie meent dat na

al die jaren van tellen alle vragen wel beant-

woord zijn heeft het mis. Vergeleken met

1975 is de kennis over de aantallen en ver-

spreiding van wintervogels in Drenthe natuur-

lijk enorm toegenomen. Maar de vogelwereld

blijkt ook voortdurend te veranderen. De

Bonte Kraai bijvoorbeeld werd aanvankelijk

vrijwel overal in de provincie gezien maar

wordt merkbaar schaarser. De Aalscholver

daarentegen is een ’s winters steeds vaker

geziene gast. En waar overwinteren tegen-

woordig Veldleeuweriken, Grote Lijsters en

Putters in Drenthe? Voor de WAD is er dus

alle reden om wintertellingen te blijven orga-

niseren.
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De januari-wintertelling dient om de versprei-

ding en globale aantalsverdeling in kaart te

brengen. De methode is een variant op het

SOVON "Atlasproject voor winter- en trekvo-

gels" waaraan veel vogelaars in de jaren

1978-83 hebben meegewerkt. In 1995 is de

Drentse wintertelling vernieuwd: tellen per

kwartblok (vroeger per atlasblok) en alle vo-

gelsoorten doen mee (in het verleden ca. 30-

40 soorten). Als telperiode geldt de hele

maand januari waarbij iedere teller het eigen

telgebied tenminste één keer geheel bezoekt

(vaker is uiteraard zinvol) en losse waarne-

mingen uit andere kwartblokken ook doorge-

geven kunnen worden. De WAD-wintertelling

omvat net als het SOVON-Atlasproject pe-

riodes van vijfjaar. In januari 1995 werd de

eerste kwartbloktelling gehouden. Inmiddels

drie jaar verder ontstaan er al fraaie versprei-

dingskaarten zoals bijgaande voorbeelden van

Blauwe Reiger en Grote Lijster. Deze kaarten

zijn nog niet volledig. Ongeveer 30% van

Drenthe is nog niet onderzocht. Maar er zijn

nog twee winters te gaan voordat de eerste

periode van vijf jaar wordt afgesloten en de

volgende van start gaat.

Hulp is welkom!

Groninger vogelaars zijn van harte uitgeno-

digd om ook hun waarnemingen in te brengen
in het WAD-wintertelproject. Dit kan op ver-

schillende manieren.

1. Losse waarnemingen uit januari doorgeven.

Kwartblokken op de provinciegrens wor-

den voor dit project in hun geheel onderzocht.

Dit betekent dat er ook waarnemingen uit de

provincie Groningen worden verzameld. Vo-

gelwaamemingen van De Haspel (11-28-2)

tot bijvoorbeeld Corpus den Hoorn, De Wijert
of het Hoomse Meer (7-53-2), uit Haren (7-

54-3), Noordlaarderbos (12-14-4), Stadskanaal

(13-41-3) of Munnekemoer (18-22-4), ze zijn
allemaal welkom. Vanzelfsprekend zijn ook

uw januariwaamemingen uit Drentse kwart-

blokken welkom. Niet alleen nieuwe gege-

vens, maar ook uw oude waarnemingen (uit

januari 1995, ’96 en ’97) zijn van belang om

door te geven. Wie veel oude waarnemingen
heeft kan telformulieren aanvragen om de

gegevens op te noteren.

2. Meedoen als "vaste" teller.

U kun zich opgeven als teller en krijgt in

dat geval een telgebied toegewezen om in

januari uit te pluizen. U kunt zelf aangeven in

welke regio van Drenthe u het liefst telt en

hoe groot het te tellen gebied mag zijn (reken

op 3-4 uur veldwerk om een kwartblok één

keer volledig te tellen). Vaste tellers krijgen
in december een handleiding, kaarten en tel-

formulieren toegezonden.

Meer informatie en opgave: Stichting Werk-

groep Avifauna Drenthe. P/a Peter Venema

Poelakkers 1, 9321 EW Peize. 050-5033156

Blauwe Reiger, voorlopige verspreiding in januari
1995-97. Stippen van klein naar groot = 1, 2-5,

6-10, 11-25 exx. Open stippen = overtrekkend.

Grote Lijster, voorlopige verspreiding in januari
1995-97. Stippen van klein naar groot = 1, 2-5,

6-10 exx. Open stippen = overtrekkend.


