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Twee tellingen, twee records
Ditmaal waren er twee tellingen, een voor 
en een na de jaarwisseling. Voorgaande 
jaren was er alleen een telling in januari. Het 
doel van de extra telling was om het ideale  
moment van tellen te testen. Voorgaande 
jaren bestond de indruk dat er als gevolg van 
vuurwerk nogal wat verplaatsingen optraden 
rond de jaarwisseling. December zou dan een 
betere maand zijn om te tellen. Het tegendeel 
bleek het geval! 
Juist de decembertelling verliep moeizaam 
en onvoorspelbaar. Diverse slaapplaatsen 
waren verlaten, waaronder locaties die in 
september nog in gebruik waren. Op de ove-
rige slaapplaatsen werden over het algemeen 
lage aantallen gemeld. Het totaal aantal par-
kieten kwam uit op 7859. Het was duidelijk 
dat niet alle vogels geteld waren, want onder 
de 9400 waren we nog niet geweest in de 
afgelopen drie jaren. 
Gelukkig was dit laagterecord voor de waar-
nemers eerder een stimulans dan een tegen-
valler. Vooral in Amsterdam werd in de weken 
na de eerste telling fanatiek gezocht naar 
nieuwe locaties. Voorafgaand aan de tel-
ling in het weekend van 14/15 januari was 
dan ook vrij precies bekend waar slapende 
Halsbandparkieten te verwachten waren. Wat 
volgde was een memorabel weekendje. 
Voor het eerst werd de grens van 10.000 
gepasseerd, want de teller stokte bij 11.657 
Halsbandparkieten, verdeeld over elf slaap-
plaatsen. Het weer zat ook mee, want met 
weinig wind en nauwelijks bewolking was 
het prima tellen. Amsterdam streefde met 
5290 vogels Den Haag voorbij als stad met 
de meeste parkieten (4535). Maar Den Haag 
heeft in Rotterdam (1050) een buurstad 
waarmee hoogstwaarschijnlijk uitwisseling 
plaatsvindt. Andere steden met slaapplaat-
sen van Halsbandparkieten zijn Haarlem 
(406), Aalsmeer (155), Maarssen (125) en 
Purmerend (96). 

Verandering in slaapgedrag?
Als de resultaten worden vergeleken met de 
vorige twee winters, lijken de parkieten zich 
zoetjesaan van de grote steden naar buiten 
te verplaatsen. Dit wordt fraai zichtbaar in 
het gedrag van de parkieten ten noorden 
van Amsterdam. Vogels in Purmerend vlogen 
tot voor kort naar Amsterdam-Noord om te 
overnachten (zo’n 15 km), maar doen dat 

Succesvolle landelijke 
slaapplaatstelling 
Halsbandparkieten
Voor het derde jaar op rij zijn er deze winter weer Halsbandparkieten geteld. 
De slaapplaatstellingen die hiervoor worden georganiseerd, zijn inmiddels 
een beproefde methode gebleken. De vele duizenden parkieten die er in 
(West-)Nederland rondvliegen komen in het winterhalfjaar elke avond 
samen op een handvol plekken in de Randstad. Sommige vogels vliegen 
hiervoor dagelijks tientallen kilometers. 

sinds vorige winter in Purmerend zelf. De 
aantallen op de slaapplaats daar verdubbel-
den in twee opeenvolgende jaren van 45 naar 
96. Toch zit de meest stevige populatiegroei 
nog steeds in de grote steden. Met name in 
Rotterdam en Amsterdam is de opwaartse 
lijn goed zichtbaar. In de regio Utrecht zet de 
groei vooralsnog niet door.  

Grote Alexanderparkiet
De populatie Grote Alexanderparkieten, 
een nauw aan de Halsbandparkiet verwante 
soort, lijkt in Amsterdam een sprong gemaakt 
te hebben, maar deze soort is lastig te tellen. 
Eigenlijk moet je als teller daarvoor speci-
aal een keer op pad. In Amsterdam zijn er 
minimaal 60-80 aanwezig, maar er zijn sterke 
aanwijzingen dat het er meer dan 100 zijn. In 
Haarlem blijft het bij hooguit enkele vogels, 
maar ook daar geven de tellers aan dat het 
lastig is om ze ertussenuit te halen. Deze win-
ter waren er in de stad Groningen vanaf begin 
december ook drie Grote Alexanderparkieten 
aanwezig. De exacte slaapplaats werd 
ondanks intensief zoekwerk niet gevonden.

Tellers bedankt
Wat de redenen zijn van de matige bezetting 
van de slaapplaatsen in december is niet 
helemaal duidelijk. Mogelijk was het extreem 
zachte weer geen stimulans om elkaar in 
groten getale op te zoeken. Het lijkt ook 
logisch dat de binding aan de slaapplaat-
sen groeit gedurende de winter, parallel aan 
verslechterende (voedsel)omstandigheden. 
Methodisch bleek het in ieder geval een voor-
deel om twee keer op pad te gaan. Een eerste 
keer als verkennende telling, en een tweede 
keer om het ‘af te maken’. 
Alle tellers weer zeer bedankt, en dat geldt 
ook voor iedereen die ons - veelal via social 
media - tipte over mogelijke slaapplaat-
sen, hoewel dat in veel gevallen om voor- 
verzamelplaatsen bleek te gaan. Voor veel 
mensen was het nieuw dat Halsbandparkieten 
dagelijks zulke grote afstanden overbruggen 
naar hun slaapplaatsen. 

Olaf Klaassen


