
VERSLAG VAN DE WATERWILBTELLING OP DE PLASSEN IN 
MIDDEN BRABANT 

13 december 1977.

Hier is dan eindelijk het eerste verslag van de plassentelling Midden Braban 
Zoals de meesten intussen zullen weten was het de bedoeling dat er na elke 
telling een verslag zou verschijnen wat verzorgd zou gaan worden door Frank 
Neyts te Eindhoven.
Dooa?. diverse omstandigheden is dit niet gebeurd zodat afgesproken is dat 
vanaf december samensteller dezes hiervoor gaat zorgen, zodat de gegevens 
voortaan naar deze opgestuurd dienen te worden. Van de maanden september tot 
en met november zal er nog een geïntegreerd verslag verschijnen; hiervoor 
zal Frank nog zorgdragen.
Een van de redenen dat er nog geen verslag is verschenen is het feit dat 
niet iedereen zijn resultaten tijdig instuurt. In het vervolg kunnen 
gegevens die na één week na de telling nog niet binnen zijn nietmeer ih 
het verslag verwerkt worden, zodat ik iedereen die zijn gegevens niet op 
tijd instuurt nog eens extra wil aansporen om dit in het belang van de 
telling toch vooral wel te doen.
Tenslotte wil ik er nog eens op wijzen dat wanneer er op 'n teldag niet 
geteld kan worden dit aan mij doorgegeven kan worden, zodat er voor 
een vervangende teller gezorgd kan worden.

Inleiding.
De weersomstandigheden waaronder geteld werd waren bijna ideaal; het was 
half tot zwaar bewolkt, de wind was zwak en kwam uit het zuiden, plaatselijk 
uit het zuid-oosten; de temperatuur was + 7°C.
De waterstand was overal normaal voor de tijd van het jaar, zij het dan 
dat op sommige visvijvers de waterstand was verlaagd, maar ook dit is een 
normale gang van zaken.
Helaas werden er van de Vogel- en Natuurwacht Den Bosch nog geen gegevens 
ontvangen, zodat voor dit traject gegevens van andere tellers zijn 
gebruikt; dit ie eveneens het geval met het Beuven op de Strabrechtse Heide. 
Van de visvijvers philips -*• Dommel (traject 10) en traject 12 werden 
eveneens geen gegevens ontvangen. Deze visvijvers en Dommel + traject 12 
komen helemaal niet in het verslag voor.

Medewerkers.
Hieronder volgt een lijstje met medewerkers met daarachter hun tel-traject.
V. Retel-Helmrich (1), M. v. Beijsterveldt en L. Ramaekers (2), F. v. Erve 
(2 ged. +3), L. Hilgers (4), N. Hilgers en F. v. Avendonk (5), R. Vereijken 
en H. de Laat (6), A. v. Poppel (7 en 14), H. Manders (8), F. Neyts (9),
H. LÜrling (10a), T. v.d. Kooij (10b), P. Wouters, L. Peeters, M. Bakermai-.;,
W, v.d. Voort en G. Sanders (1 3 )* M. v. Beursen (l5) en Manders (16),



Resultaten.
Op de te 1 formulieren van diverse tellers komen waarnemingen van roofvogels 
voor» hoewel dit niet zozeer de bedoeling van de telling was bestaat er 
tegen het vermelden van roofvogels geen enkel bezwaar.
Aangezien de meesten ze toch vermelden zal bekeken worden of we ze 
volgend jaar bij de te tellen soorten voegen. In totaal werden er 2 
blauwe kiekendieven, 3 sperwers, 3 buizerden en 1 rode wouw opgegeven.
Van deze rode wouw kan nog vermeld worden dat deze al enige weken in de 
omgeving rondzwerft.
Verder is het aantal van 32 blauwe reigers op de Valkenswaardse visvijvers 
het vermelden waard alsmede 28 krakeenden en 4 bergeenden.
Van het Beuven dienen de 29 krakeenden, 1.881 wilde eenden, 613 winter
talingen en een mannetje krooneend niet onvermeld te blijven.
Als bijzondere soort werd.er in traject 1 een wijfje of juv. grote zeeëend 
op een sandafgraving waargenomen. Deze vogel was enkele dagen voor de 
telling al gearriveerd en werd ook tijdens de januari-telling nog waar
genomen.
Een soortgelijke situatie deed zich voor op Be Hees (»E3 plas, Eersel); 
hier werden op 1 dec. 1 onvolw. mannetje en 2 wijfjes eidereend waarge
nomen; van 2 tot en met 4 december zat er nog 1 mannetje en 1 wijfje. Op 
5 december echter werd het wijfje dood gevonden en op 7 december het 
mannetje (meö. W G  Be Kempen).
Hoewel niet zo bijzonder kunnen ook de waarnemingen van 9 smienten, 7 pijl
staarten, 18 brilduikers, 418 rietganzen (alle betrekking hebbend op 
slaapplaatsen) en 1 ijsvogel nog vermeld worden.
In de trajecten 4 en 6 werden nog resp. 77 en 23 waterhoentjes geteld 
die op dit moment nog buiten de telling vallen. Bekeken zal worden om 
ook deze plaatsen volgend jaar in de telling op te nemen.
Gezien de waarnemingen en de weersgesteldheid mogen we zeker van een 
geslaagde december-telling spreken,
Be volgende tellingen zijn op 4 februari en 4 maart, waarbij ieder alvast 
veel succes wordt toegewenst.

Ad van Poppel,
Scarlattistraat 108 
Üilburg.
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bl.kiekendief 1 i 2
patrijs 13 13
houtsnip 1 1
putter lo 10
vissers Z2. 22




