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Harm Meek 
verkozen tot 
Sovon vrijwilliger 
van het jaar

Harm Meek is afgelopen Landelijke Dag uitgroepen 
tot Sovon vrijwilliger van het jaar. Deze ‘godfather’ 
van het Sovon werk in Twente kreeg uit handen 
van Jaap van Gent, bestuurslid en juryvoorzitter, 
de eervolle prijs overhandigd. Sovon reikt de prijs 
jaarlijks uit aan een van zijn ‘supervrijwilligers’ die 
zich inzetten voor het vogelonderzoek.

Juryrapport
In het jaar waarin de tellingen door vrijwilligers voor 
de vierde atlas worden afgesloten, heeft de jury nadruk-
kelijk gekeken naar de inzet voor dit project. Maar dat 
alleen is niet voldoende om in aanmerking te komen 
voor de onderscheiding Sovon vrijwilliger van het jaar. 
Ook de langdurige intensieve inzet voor het vogelonder-
zoek is een belangrijk criterium.

Harm heeft aan alle vier de atlasprojecten van Sovon 
deelgenomen, als teller en als atlasdistrictscoördinator. 
Niet alleen heeft hij de tellingen in het eigen district 
gecoördineerd en uitgevoerd, maar ook actief gaten 
in andere regio’s gevuld. District Twente is het enige 
district dat in het lopende atlasproject binnen de drie 
veldjaren volledig is geteld, een mooie prestatie! En 
niet in het minst omdat Harm zelf in de laatste gaten 
gesprongen is. Ook geen lange buitenlandse reizen voor 
Harm, nee, vakantie op Schiermonnikoog om de vacan-
te blokken aldaar te tellen. En het spreekt ‘vanzelf’ dat 
het telwerk voor PTT, watervogels en het BMP-project 
gewoon doorliep.

Actief op vele fronten
Naast het telwerk is Harm al heel lang actief binnen de 
Twentse vogelwerkgroep, geeft hij op inspirerende wijze 
lezingen over vogels en heeft hij zich bestuurlijk op ver-
schillende fronten ingezet. Zo zat hij in de beginjaren 
van Sovon in het Dagelijks Bestuur. Zijn karaktereigen-
schappen worden gekenmerkt door betrouwbaarheid, 
gestructureerdheid, vasthoudendheid, oog voor kwa-
liteit en overtuigingskracht op basis van argumenten. 
Kortom, een waardig opvolger van de winnaar van vorig 
jaar, Adri Remeeus!

11Tafeleenden: mannen  
en vrouwen tellen

Een groepje Tafeleenden. 
Altijd leuk om tegen te 
komen tijdens de water-vo-
geltelling. Je noteert het aan-
tal, maar met een kleine extra 
inspanning maak je de telling nog 
zinvoller. Noteer het aantal mannen 
en vrouwen, voer ze in en doe zo mee 
met het initiatief van Wetlands Inter-
national om de geslachtsverhouding 
te bepalen. Meer in het algemeen is 
het ook bij andere soorten zinvol om 
geslachten of leeftijden apart door te 
geven.

Harm Meek in actie. 
Foto Peter Eekelder

Het gaat niet goed met overwinterende 
Tafeleenden. Dat geldt voor Nederland, 
waar de aantallen al afnemen vanaf het 
begin van de landelijke watervogeltellin-
gen, midden jaren zeventig. Maar ook op 
Europese schaal lopen de winteraantallen 
terug. En niemand die precies kan zeggen 
waarom.

Oproep: Tel mannen en vrouwen
Deze malaise is de reden om beter te kijken 
naar de populatie-opbouw van de Tafeleend. 
Daarom roept Wetlands International op 
om de Tafeleenden niet alleen te tellen, 
maar ook de geslachtsverhouding in een 
groep te bepalen. Waarschijnlijk varieert 
die sterk van noord naar zuid, omdat man-
netjes sneller uit de broedgebieden ver-
trekken en vervolgens de beste overwinte-

en losse waarnemingen op een rij te zetten.

Gegevens invoeren
Het tellen zelf is eenvoudig, zeker met een 
handteller. Tel het aantal mannelijke en 
vrouwelijke individuen apart. Als je niet 
de hele groep kunt tellen, noteer dan ook 
het totaal (dus inclusief het aantal niet 
op geslacht gebrachte vogels).  Voer de 
Tafeleenden zo in bij je watervogeltelling:
•	Kies	voor	de	optie	‘Zet	stippen’
•	Klik	op	de	D	bij	Tafeleend	(zie	figuur	1)
•	Voer	het	aantal	getelde	mannen,	vrou-

wen en eventueel de niet gesekste vogels als 
‘onbekend’ in (figuur 2).

Het systeem bepaalt dan automatisch het 
totaal van de ingevulde velden.

ringsplekken bezetten. Vrouwtjes zouden 
daardoor verder moeten vliegen en op min-
der optimale plekken terechtkomen. Als er 
een duidelijk mannenoverschot is, zoals bij 
sommige eenden het geval lijkt, kan zo’n 
scheve verhouding de eventuele problemen 
voor vrouwen (en dus de reproductie) ver-
ergeren.

De belangrijkste telperiode is januari 
2016, waarin de midwintertelling plaats-
vindt. Maar ook tijdens de andere water-
vogeltellingen zijn man/vrouw-tellingen 
welkom. Als je niet aan het tellen bent, 
maar een losse waarneming invoert op 
bijvoorbeeld Waarneming.nl, vergeet ook 
dan niet om de de aantallen mannen en 
vrouwen apart  in te voeren (kan onder 
Groepssamenstelling). Het plan is namelijk 
om de Nederlandse gegevens uit tellingen 

Figuur 1. D-knop. Figuur 2. Detailinvoer.

groot deel van de overwinteraars. 
Bij Blauwe Reiger, Dodaars, Waterral, 

Vuurgoudhaan, Roodborst en Grote Gele 
Kwikstaart zou de (matige) toename te 
maken kunnen hebben met opwarming. 
Vrijwel al deze soorten zijn behoorlijk win-
tergevoelig. De (overigens niet zo over-
tuigende) toename van de Blauwe Reiger 
contrasteert met de licht negatieve broed-
vogelindex. Het kan erop wijzen dat het 
aandeel overwinteraars van buitenlandse 
origine hoger is dan we denken, of dat het 
aandeel  van de Nederlandse broedpopu-
latie dat wegtrekt in de winter, structu-
reel kleiner aan het worden is.  Alleen de 
Vuurgoudhaan heeft een winterverspreiding 
die overwegend zuidelijk van Nederland 
ligt. Mogelijk breidt hij  het winterareaal 
uit in noordelijke richting. De toename van 
de overige soorten (Buizerd, Stormmeeuw, 
Holenduif, Grote Bonte Specht, Gaai, Vink, 
Groenling, Putter, Kruisbek, Goudvink) 
staat vermoedelijk los van opwarming.

Noordelijke en oostelijke herkomst
Sterk toegenomen soorten komen niet voor 
in deze categorie, maar matig toegenomen 
zijn Witgat, Klapekster en Waterpieper. 
De Waterpieper is in het PTT-materiaal 
licht wintergevoelig en zou zijn  overwe-
gend zuidelijke winterverspreiding in 
noordelijke richting kunnen verleggen. De 
Witgat heeft eveneens een winterareaal 
waarbij Nederland aan de noordrand ligt. 
Opschuiven in noordelijke richting zou dan 
kunnen leiden tot een aantalstoename. Bij 
de Klapekster valt de toename niet goed 
te verklaren, noch door opwarming, noch 
door habitatveranderingen in Nederland, 
noch door toename in de broedvogelpopu-
laties (zieLimosa 88.1).

Sterk afgenomen soorten met een noor-
delijke of oostelijke herkomst zijn Bonte 
Kraai en Frater. Beide soorten werden in 
het afgelopen decennium nauwelijks meer 
opgemerkt bij PTT-tellingen. Het staat wel 
vast dat Bonte Kraaien niet meer migreren 
of in ieder geval Nederland niet meer berei-
ken. Opwarming zou een oorzaak kunnen 
zijn, maar ook is het mogelijk dat verande-
ringen in de landbouw of aanpassing aan 
stedelijk milieu het tegenwoordig mogelijk 
maken om noordelijker te overwinteren. 

Waarschijnlijk is/was het merendeel van 
de in Nederland overwinterende Fraters 
afkomstig uit Noorwegen. Deze vogels over-
winteren tot diep in het binnenland van 
Europa en tot in de jaren tachtig  ook talrijk 
in Nederland. Tegenwoordig is dat min of 
meer voorbehouden aan het  Waddengebied. 

Het is onduidelijk of opwarming een rol 
speelt in de afname van de Frater.

Matig afgenomen in 1980-2014 zijn 
Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, 
Smelleken, Watersnip, Kramsvogel, 
Koperwiek, Keep en Sijs.  Blauwe Kiekendief 
en Ruigpootbuizerd hebben tijdelijk te 
kampen gehad met een schraal aanbod van 
lemmingen, aardmuizen en rosse woelmui-
zen in hun broedgebieden, doordat die niet 
meer cyclisch, doch op een laag, kabbelend 
niveau voorkwamen. In eerste instantie 
werd dit geweten aan  relatief warme en 
sneeuwarme winters. Later  traden wel weer 
muizenpieken op, zonder structurele veran-
deringen in het winterweer. Met name de 
Ruigpootbuizerd is desondanks afgenomen 
in de broedgebieden. 

Het Smelleken is sinds de jaren negentig 
sterk afgenomen in Zweden. Het ligt niet 
voor de hand dat dit te maken heeft met 
opwarming.

De Kramsvogel vertoont in Denemarken 
en Zweden een stabiele wintertrend. De 
Koperwiek vertoont een toename als over-
winteraar in Denemarken. Bij beide soorten 
kan niet worden uitgesloten dat ze in toe-
nemende mate noordelijk van Nederland 
overwinteren.

 Bij Keep en Sijs ligt Nederland geens-
zins aan de noord- of zuidrand van het 
overwinteringsareaal, waardoor opwarming 
geen voor de hand liggende oorzaak is voor 
afname. De Keep vertoont in Zweden een 
lange termijn-afname en die kan de afname 
in Nederland wellicht verklaren

Conlusies
Van de 80 tussen 1980 en 2014 onderzochte 
soorten, zijn er tien in aantal toegenomen 
en acht afgenomen met opwarming als 
mogelijke oorzaak. Natuurlijk is het aller-
minst zeker dat  opwarming  de (hoofd)
oorzaak was, omdat we eventuele andere 
factoren onvoldoende kennen, laat staan 
kunnen kwantificeren.

 Om daarachter te komen, zullen we in 
elk geval moeten blijven tellen en daar-
naast liefst zo veel mogelijk andere factoren 
meten. Ik hoop dan ook dat het leger PTT-
tellers de komende 35 jaar met dezelfde 
energie en volharding de routes blijft tel-
len in het immer veranderende landschap. 
Je kunt hieraan bijdragen door je aan te 
melden voor een vacante route op: http://
portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/7 .

Heel veel hulde voor de grote inspanning 
van de afgelopen 35 jaar!

• Willem van Manen

Tafeleenden (3 mannen, 
1 vrouw). Foto: 
Jari Peltomäki–Agami


