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Beste winter/watervogeltellers en telsters 
 
Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 17 en 18 oktober 2020. 
 
In de week voor onze telling begon het droger en ook frisser te worden, dat weer hadden we ook in 
het telweekend. Zaterdag was het zo goed als droog en nog redelijk zonnig. Zondag 18 oktober was 
het tot in de middag droog maar een stuk bewolkter. Wat mij opviel dat het bijna windstil was. 
We hadden geluk tijdens ons telweekeinde. Het KNMI omschrijft de maand oktober als “nat en zeer 
somber” met landelijk gezien 80 tegen gemiddeld 115 uur zonneschijn. Ook viel er veel neerslag 
met 110 mm. tegen 83 mm. gemiddeld, de gemiddelde temperatuur was met 11,3 graden 0,6 graden 
hoger als normaal. 
 
In de 20 getelde gebieden telden we 42599 vogels verdeeld over 84 soorten. Dit aantal is een een 
stuk hoger als de gemiddelde's van de afgelopen 5 en 10 jaar die rond de 37000 liggen. 
 
De enige dodaars zat in eendenkooi Bakkerswaal. Met de fuut ging het deze telling goed; 
gemiddelde van 5 en 10 jaar is rond de 130 en deze telling 190 stuks. Beste plek was Hoek west met 
23 maar vergeet polder de Hem niet met wel 21 stuks. De grote zilverreiger is inmiddels een vaste 
wintergast in onze polders, deze telling 171 stuks. Ze werden geteld in bijna (19) alle getelde 
gebieden, beste plek was polder Geer en Zijde met 24 stuks.  
 
Er zaten 13 ooievaars in onze waard, een mooi aantal al valt dat in het niet bij de 90 van oktober 
2006. 11 van de 13 ooievaars zaten in polder Nesse. In deze polder zat ook de enige lepelaar, de 
derde die we telden in 30 oktober-tellingen.  
 
Het aantal kolganzen in oktober varieert van geen tot 3458 in 2015, gemiddeld zijn het er 978 over 
10 jaar gemiddeld. Deze telling zagen we er 2788 met vooral veel kolletjes in polder Hoek west 
(1717) en oost (576). Ik zie in de totalen van de Krimpenerwaard geen verband van veel ganzen in 
oktober en grote aantallen in de echte wintermaanden. Indien iemand een set data wil hebben om 
daar eens in te duiken dan is hij of zij welkom. 831 Canadese ganzen is een normaal aantal voor 
oktober, beste plek was polder Berkenwoude met 440 stuks. 
 
10 bergeenden is een evenaring van het maandrecord uit 2017, ze zaten gelijk verspreid over 
polder Hoek west en oost. Dubbeltelling? Zou kunnen en is inherent aan ons systeem van tellen 
over het weekend. De meest getelde vogel was ook deze maand en waarschijnlijk ook de volgende 
5 maanden de smient. Deze telling zagen we er 12495 wat net iets beter was dan het gemiddelde 
van 10592 over de laatste 10 jaar. Beste plek was Hoek west met 3989 stuks, gevolgd door polder 
Nesse (1502), Bakkerswaal (1400) en Geer en Zijde (1311). De pijlstaart is een eend die we nooit 
in hoge aantallen zien, in oktober soms geen tot 14 in 2001. De telling 13 stuks waarvan 11 in 
eendenkooi Bilwijk. Hoogste aantal pijlstaarten ooit was 20 stuks in maart 2005. 
 
De enige bruine kiekendief zat in polder Hoek oost, de enige havik in polder Nesse. Van de 
slechtvalk  zagen we er 2, losse in Achterbroek en Hoek west. 
 
Met de goudplevier gaat het niet goed in Nederland, de status als niet-broedvogel wordt door 
Sovon omschreven als “matig ongunstig”. Daarom ben ik elke keer weer blij dat er wel exemplaren 
worden geteld. Deze telling 74 stuks waarvan 68 in polder Kattendijk. Beste aantal ooit in oktober 
was 629 in 1991. De enige kemphaan zat in Hoek west. 180 wulpen is een mooi aantal voor 
oktober, beste plek was Vlist oostzijde met 115 stuks. In eendenkooi Nooitgedacht zaten de enige 2 



houtsnippen. In Nooitgedacht zat ook de enige witgat, een vogel die we maar heel af en toe zien. 
 
De hieronder besproken soorten zijn geen verplichte soorten tijdens de winter/watervogeltellingen 
daarom kort wat bijzonderheden. 
 
Tijdens het maken van het overzicht met de totalen van seizoen 2019/2020 viel mij op dat we vorig 
seizoen elke telling halsbandparkieten zagen. Deze telling volgt dit beeld met totaal 10 stuks. Ze 
worden meestal gezien in de westelijke telgebieden, nu 7 in Bakkerswaal, 2 in polder Krimpen a/d 
Lek en een losse in Hoek west. 4 ijsvogels is een mooi aantal, ze zijn gezien in Achterbroek, Vlist 
oostzijde, Bakkerswaal en polder Nesse. 
 
In oktober zien we geen tot wel 42 boerenzwaluwen (2018), nu vloog de enige in Hoek west. 
Hetzelfde verhaal voor de zwarte roodstaart, geen tot 8 in oktober 2000, deze telling een losse in 
Vlist oostzijde. In polder Kromme Geer werd een roodborsttapuit geteld die we minder vaak zien. 
Dit is de veertiende sinds 1995 met een maximum van 2 in maart 2004, oktober 2013, december 
2019 en januari 2020. 
 
126 kramsvogels is een leuk aantal voor oktober, gemiddeld over 10 jaar 43 in oktober. Beste plek 
was Hoek oost met 64 stuks. Kramsvogels worden vaak samen genoemd met de koperwiek. Ze 
wordt minder bij ons geteld, deze telling 15 stuks in ook Hoek oost. De laatste 5 tellingen maar een 
enkele goudhaan gezien in oktober, nu wel 8 stuks in polder Krimpen a/d Lek (5) en Vlist oostzijde 
(3). 
 
Tot zover De resultaten van oktober 2020. Komend weekend van 14 en 15 november staat de 
volgende telling gepland. Tel bij voorkeur op zaterdag of zondag en anders zo dicht mogelijk op 
deze dagen. De data voor de rest van het seizoen zijn: 12 of 13 december 2020. In 2021 zijn de data 
16 of 17 januari, 13 of 14 februari, 13 of 14 maart en 17 of 18 april 2021.  
 
Corona waart nog steeds rond in Nederland, de volgende richtlijnen zijn nu (3 november) van 
kracht via de site van Sovon: 
 
Houd bij het tellen altijd 1,5 meter afstand.  

 Ga uitsluitend alleen of met z’n tweeën op pad.  
 Vermijd drukke plekken en voorkom groepsvorming van meer dan twee personen.  
 Reis alleen of hooguit met één andere vogelteller in één auto, en draag een mondkapje als 

dat nodig is.  
 Kijk niet door optische apparatuur van andere vogelaars.  
 Conformeer je aan de regels van de terreineigenaar of -beheerder.  

 

Een goede en veilige telling met hopelijk veel vogels, 
 
 
Hans 
 
Dr. A. Kuyperstraat 17 
2841 CG Moordrecht 
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