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10 september 19 77*

V e rant wo o rding: '
Het is een zeer* zeer zware bevalling geweest maar uiteindelijk is Lier dan 
toch het verslag over de eerste waterwildtelling in Midden-Brabant. Hoor 
allerlei omstandigheden kwam dit er in eerste instantie niet van, zodat Ad 
het van mij overnam na de decembertellingen* Het spijt mij zeer dat het- ook 
daarna nog zo lang moest duren voordat die eerste verslagen er kwamen, niet 
in de laatste plaats tegenover Ad, die tot dusverre heeft laten zien hoe 
het wêl moet! 7
Nogmaals mijn ekskuses aan alle tellers die, wind en weder dienende,- op de 
afgesproken data de gegevens voor deze tellingen probeerden te verzamelen.

Inleiding: - -.
De weersomstandigheden waren niet idéaal: veelal zware bewolking en een mati^ 
tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting» Vooral' de wind bemoeilijkte 
op sommige plassen de telling aanzienlijk doordat vele een&en de beschutting 
van de begroeiing opzochten. Ven-./». io'&. »c*C .  ( v o f y s

Op sommige trajekten (bijv, 1, 10a,) waren jagers spelbrekers en op trajekt 
13 ook"jagers", d.w.z. Bruine Kiekendief en Spèrwers. Hier en daar wat 
verstoring door vissers, surfers, crossers en wandelaars.
De waterstand werd dooi* de meeste waarnemers althans, voor september normaal 
tot hoog genoemd.
Medewerkers:
A.v.Lokven+V.Rethel ïïelmrieh(l), A.Renders(2), F.V.Erve(3), L.Hilgers(4)* 
F.v.Avendonk + N.ïïilgers(5) , A.v.Poppel(6, 7 én 14} 9  M.v.Sehoubroeck + J.v. 
Kessel (8),~F.Neijts(9), T.'Heijnen (10), A. Kouwens en H.LÜhrling (10a), 
M.Wasscher + Mevr.Wasser~Karks (11), J.Jaspers + R.Arts(Ï2), W.v.d.Voort e.a*
(13) 9 . M.v»Deursen( 15) * R.Manders (16).
Achter de namen de nummers van de diverse trajekten.

De resultaten:
Hoewel deze eerste telling mogelijk beïnvloed is geweest ddor de onervarenheid 
van enkele waarnemers met deze manier van "vogeltjes kijken", vielen.de 
len van de te tellen soorten beslist niet tegen. He kunnen zé nu ook toetsen 
aan die van de septembertelling van 1978. Hieronder enkele aantalsvergelij— 
kingen van de belangrijkste soorten:

sept. 8 77 sept. *78
• •. * , . \ Jt - ' •

Fuut 58 85
Dodaars 47 82
BIReiger- 60 73
Wilde Eend , 2113 2534
Wintertaling 989 1554
'Slobeend 105 182
Tafeleend * . 164 139
Kuifeend 55 81
Waterhoen ; 162 7 236
Meerkoet 703 1142
Kievit 2560 2126
Watersnip 157 245.
Kokmeeuw 855 ; ’ 1742
Zilvermeeuw 223 156



Reslutateh. vervolgt
De weersomstandigheden waren op heide teldagen vergelijkbaar, ook in 
1973 veel bewolking en veel wind, maar een iets hogere temperatuur.
Helaas zijn op dit moment geen gegevens beschikbaar over de weersom
standigheden in de voorafgaande weken.
In bovenstaand lijst je zien we dat in 178 vooir de meeste soorten
iets hogere aanballen zijn opgegeven. De verschillen tussen Wintertaling*

. Meerkoet, Watersnip en Kokmeeuw zijn echter vrij groot. -
Mogeli jk dat de bovengenoemde, onervarenheid (dok met het trajekt-, men 
moet zijn "Braai" vinden) dus een rol heeft gespeeld, in het geval van 
de Watersnip zeker niet ondenkbaar.
Hoewel de totalen van de zwaluwen ook aanmerkelijke verschillen vertonen 
moet opgemerkt worden dat de aantallen van Oeverzwalüw en Boerenzwaluw 
in*77 veel gelijkmatiger over de diverse trajekien verdeeld waren dan 
in 1973. In dat jaar werden van de 3368 Boerenzwaluwen er 3000 in de Grote 
Peel geteld en van-de Oeverzwaluw 1700 van de 1703 (l) op dezelfde plaat ?.

Vermeldenswaard zijn de waarnemingen-van: Krakeend (27, vooral van visv 1'b 
Visarend (2 op de Valkenéwaardse Visvijvers en 1 op het Ringselven), B© . 
ruiter (2, Grote Peel), Ijsvogel(7 , ook in'*78 weer 7)* Grote Gele Kwik
staart (1 op plas Hanevoet) en 1 Brandgans die over kwam vliegen bij de 
telling op de Valkensw. Visvijvers. Genoemd mogen ook de 11 Bruine Kie
kendieven, al behoren die, strikt gesproken, niet tot het waterwild. 
Hatuurlijk werden er weer flink wat leuke soorten-geteld, die weliswaar 
niet . tot het waterwild behoren, maar soms de ”s jeu” aan een-.telling germ? 
Sperwer:2, Buizerd:#, Tapuitré. '/ '•
Late zomergasten waren: 2 Boomvalken, 1 Gierzwaluw (Beuven) en 2 Kleine 
Karekieten(1 Beekse Bergen en 1 Ringselven).
De naderende herfst werd aangekondigd door: Smelleken(1 Leijkeven) en 1 
Kramsvogel op de Strabrechtse Heide, voor beide soorten vroege data!

** Groetjes, Frank Heijts.



Fuut
Dodaars
BI.Reiger • >
Wilde Eend
Wintertaling
Krakeend
Slobeend
Kuifeend
Tafeleend
Knobbelzwaan
Visarend
Waterhoen
Meerkoet
Kievit
Watersnip
Wulp
Witgatje
Oeverloper
Zwarte Ruiter
Groenpootr.
Zilvermeeuw \
XI. Man te 1 me euw
Kokmeeuw
IJ svogel
Oeverzwaluw
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Graspieper .
Witte Kwik*
Grote Gele Kv*
Rietgors
Bruine Kiek*
Sperwer
Boomvalk
Buizerd
Snelleken
Geoorde Fuut
Brandgans
Bosruiter
Gierzwaluw
Gele Kwik.
Kleine Kar.
Kramsvogel
Tapuit




