
Van 6 tot en met 14 mei barst de Nationale Vogelweek weer 
los! Dit jaar is er speciale aandacht voor de Koekoek. Bijna 

iedereen kent zijn roep, maar weinig mensen hebben  
de soort ooit gezien.

Tijdens de Nationale Vogelweek organiseren honderden vrijwilligers 
van Vogelwerkgroepen en andere natuurorganisaties gratis excursies en 

andere activiteiten door heel Nederland. Het doel is om zoveel mogelijk 
mensen kennis laten maken met vogels in de natuur. 

Lijkt het je ook leuk om mensen mee op pad te nemen? Organiseer dan 
zelf een leuke vogelexcursie of andere activiteit. Tips en aanmelden kan 
via Vogelweek.nl 

Tip! In het Jaar van de Koekoek is het natuurlijk extra leuk om men-
sen kennis te laten maken met deze bijzondere vogelsoort. Zit er één bij 

je in de buurt? Neem ze mee en vertel meer over de Koekoek.

> vogelweek.nl
sovon.nl/jaarvandekoekoek
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We zijn benieuwd waar jij de  
sticker op plakt! (maar hou het 
wel leuk… en plak ze bijvoorbeeld 

niet op andermans spullen). Deel 
ze online met anderen via 

#jvdkoekoek

Koekoek
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Jaar van de Koekoek  
2017 gestart

‘Koekoek, koe-koek, koe-koek!’ De zeer 
herkenbare zang van de mannetjeskoe-
koek horen we steeds minder, net als het 
minder bekende geluid van het vrouwtje 
(‘gebubbel’). Het aantal Koekoeken neemt 
al decennialang af. Zit het probleem in 
de Afrikaanse winterverblijven? Is het de 
achteruitgang van sommige waardvogels 
(gastouders) zoals Graspieper en Gele 
Kwikstaart? Gebrek aan voedsel? Beginnen 
waardvogels  door klimaatverandering eer-
der met broeden, zodat de Koekoeken te 
laat aankomen? 

In 2017 zetten we de data uit verschillen-
de meetnetten, waaronder de Vogelatlas en 
het BMP, op een rij. Een analyse geeft hope-
lijk aanknopingspunten om de Koekoek te 
kunnen behouden.

Wat jij kunt doen?
• Noteer bij broedvogeltellingen via 

Avimap zoveel mogelijk informatie bij 
eventuele Koekoek-waarnemingen 
(geslacht, waardvogel)

• Geef je losse waarnemingen door via 
Waarneming.nl

• Verspreid stickers en flyers
• Deel foto’s online via #jvdkoekoek

Hoewel de vogel zelf momenteel nog in Afrika verblijft, is het 
Jaar van de Koekoek al van start gegaan.  Deze bijzondere 
soort neemt al tientallen jaren in aantal af in Nederland. 
Daarom hebben Sovon  en Vogelbescherming Nederland 
2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek. We proberen te  
achterhalen waarom de Koekoek het zo slecht doet en we  
onderzoeken hoe het tij te keren. Daarnaast laten we velen 
kennismaken met deze bijzondere voorjaarsgast. We werken 
in het project samen met Waarneming.nl
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Onderweg uit Afrika
In april arriveren de eerste Koekoeken in  
ons land. De trekwegen van Engelse, met 
zenders  uitgeruste vogels, zijn te volgen op 
de site van de BTO (je komt er via sovon.nl/
trackingcuckoosbto).

• Harvey van Diek 
      & Laurien Holtjer

> Volg de voortgang en vind meer  
informatie over de Koekoek via  
www.sovon.nl/jaarvandekoekoek

Koekoek, Muy Slufter, 
Texel, 8 mei 2016. 
Foto: Jorick van de 
Westeringh

Afname (rood) en toename (blauw) van het aantal 
Koekoeken ten opzichte van broedvogelatlas 1998-
2000 (bron: Vogelatlas, 2012-2016).

Koekeloer mee 
Terwijl ‘iedereen’ de 
zang van de Koekoek 
kent, hebben maar wei-
nig mensen  de ‘vogel 
die niet zijn eigen jon-
gen grootbrengt’ ooit in 
het echt gezien. Dit jaar 
laten we geïnteresseerden 
kennismaken met de gestreep-
te broedparasiet. Via publica-
ties, lezingen en excursies stellen we 
de Koekoek voor aan een breed publiek. 
Individueel kan iedereen zijn waarnemin-
gen en foto’s doorgeven  via Waarneming.
nl. De melder van de eerste Koekoek (met 
bewijs: foto, film, geluidsopname) wint 
een leuke prijs en de mooiste foto’s wor-
den geplaatst in een online eregalerij.

Indicatorsoort voor soortenrijk land-
schap
De Koekoek is tegenwoordig een vrij 
schaarse broedvogel. Rond de eeuwwis-
seling waren er nog zo’n 6000 vrouw-
tjes. Tegenwoordig zijn dat er wel min-
der, afgaande op voorlopige kaarten van 
de Vogelatlas. Slechts in enkele gebieden 
bleef het aantal  stabiel of nam het wat toe, 
in de meeste gebieden is afname troef.  De 
Koekoek kan worden beschouwd als een 
ambassadeur voor een gezond en soorten-

rijk landschap. Gaat het slecht met de 
Koekoek, dan zegt dat wat over de 

degradatie van ons landschap. 

Koekoek. 
Foto:Jankees 
Schwiebbe/
birdphoto.nl

De 51e midwintertelling, half januari 2017, is gelukkig onder redelijke omstandig-
heden verlopen. Vooraf werd daaraan wat getwijfeld, omdat op zaterdag, vooral in 
het Waddengebied,  een heuse storm was voorspeld. Het water zou bijna record hoog 
komen en de vraag was of de eilanden en de platen wel bereikt konden worden.  
De storm kwam, maar was gelukkig minder hevig dan voorspeld en duurde vooral ook 
minder lang. Daardoor kon er zaterdag gewoon geteld worden, op een aantal zand-
platen na. Hoe anders was de zondag met  rustig en veelal zonnig weer. Niet gek dat 
veel tellers juist die dag uitkozen voor hun jaarlijkse telling. 

Indrukken van  
midwintertelling 
2017

Snelle invoer
Dankzij de snelle invoer (zowel met Avimap 
als via de website) zijn inmiddels al 3800 
tellingen binnen, een absoluut record zo 
kort na de telling. Veel dank daarvoor! 
Het totaal aantal vogels, gecorrigeerd voor 
dubbeltellingen, is de 5 miljoen al gena-
derd, terwijl er o.a. nog tellingen ontbre-
ken uit het Deltagebied, het IJsselmeer en 
Lauwersmeer. 

Top drie
De top drie lijkt vooralsnog onveran-
derd met een voorlopig aantal van zo’n 
790.000 Kolganzen, gevolgd door 740.000 
Brandganzen en ruim 600.000 Smienten. 
Die aantallen zullen zeker nog stijgen omdat 
enkele belangrijke gebieden nog ontbreken. 
De Brandgans is de grootste stijger binnen 
de top drie, maar ook de Smient lijkt hoger 
uit te komen dan beide voorgaande jaren. 

ductie, nog geen 3%, in december was dat 
gestegen naar 10% en in januari naar 19%. 
Zij die het gebruiken zijn erg enthousiast. 
Wil je ook eens Avimap proberen? Kijk op 
sovon.nl/avimapwavo voor meer info.

• Menno Hornman

Plus en min
Slobeend, Waterhoen (geprofiteerd van 
enkele zachte winters?), Zilvermeeuw en 
Pontische Meeuw waren goed vertegen-
woordigd.  De Tafeleend, daarentegen, 
stevent af op een erg laag aantal, maar 
bedenk dat gegevens van  IJsselmeer/
Markermeer nog moeten binnenkomen. 
Ook Pijlstaart en Bergeend  waren relatief 
vrij schaars, en dat geldt bij de steltlopers 
voor Goudplevier (effect van vorstperio-
den?) en Bonte Strandloper. 

Burgemeesters
Opvallend was het aantal burgemeesters. 
Tot nu toe werden 15 Grote  en 7 Kleine 
Burgemeesters geteld, een voorbode van 
een nog wat groter aantal dat zich kort  na 
de telling op onze kust ophield.

Avimap in stijgende lijn
Verheugend is het toenemende gebruik 
van Avimap. Bedroeg het aandeel Avimap 
gebruikers in november, net na de intro-
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    Zoek de Koekoek tijdens 
de Nationale Vogelweek 2017

Tafeleend Man, 
Berendonck Wychen, 

19 jan 2016.  
Foto: Menno Hornman

Kleine (op de voorgrond) en Grote Burgemeester, 
Meijendel, ZH, 8 februari 2017.  
Foto: René Wanders


