
 
 
 
 
 
 
Beperken van verstoring van kolonievogels 
 
Doordat kolonievogels in het broedseizoen geconcentreerd voorkomen zijn veel kolonies relatief 
gemakkelijk op te sporen. Voor een betrouwbare telling is het vaak nodig om  een kolonie dicht  te 
naderen of, bij meeuwenkolonies,  te betreden De uitdaging is om een betrouwbaar beeld te krijgen 
van het aantal nesten en tegelijkertijd de verstoring tot een minimum te beperken. Hoe zorgen we 
daarvoor? 
 
Kolonievogels met een gering risico op verstoring 
Voor vogels in urbaan gebied zoals Huiszwaluwen, Roeken en Blauwe Reigers leiden tellingen van de 
nesten niet tot verstoring.  
 
Kolonievogels met een matig risico op verstorings 
Bij veel andere soorten zal je de kolonie heel rustig moeten benaderen. Zodra je een goed zicht hebt 
op alle nesten stop je met benaderen en tel je (afhankelijk van de soort of de situatie) alle nesten of 
alleen de bewoonde nesten. 

• Indien mogelijk blijf je op een zodanige afstand van de kolonie dat onnodige verstoring wordt 
voorkomen. Dit is goed mogelijk bij kolonies van Oeverzwaluw 

 
Kolonievogels met een groot risico op verstoring 
Indien dit niet mogelijk is en je zal voor een betrouwbare telling de kolonie van zeer dichtbij moeten 
tellen of zelfs betreden dan gelden de volgende voorzorgsmaatregelen: 

• Tel in de best mogelijke tijd van het jaar. Op onze site kan je van elke soort de 
inventarisatierichtlijnen vinden waarbij ook de periode van tellen genoemd wordt. Houd je 
aan deze periode. Daardoor kan worden voorkomen dat de telling nog een keer herhaald 
moet worden.  

• Tel niet vaker dan nodig is. Twee tellingen worden wel aangeraden maar meer is niet altijd 
nodig. 

• Tel niet bij ongunstige weersomstandigheden zoals koud weer, in de regen of bij felle 
zonneschijn.  

• Treuzel niet in de kolonie. Ga niet uitgebreid nesten fotograferen, of kuikens. Oudervogels 
moeten dan langer wachten om terug te keren. Indien je te maken hebt met een grote 
meeuwekolonie dan kan het raadzaam zijn om met meerdere tellers te gaan tellen teneinde 
de kolonie in dezelfde dag geheel  geteld te krijgen. 

 
Tenslotte 
Heb je het vermoeden dat de telling nadelige gevolgen heeft voor de kolonie, of heb je suggesties om 
verstoring te beperken? Meld dat dan in het opmerkingenveld. 
 
 
 
 

 


