
Tuinvogeltelling winter 2018 – 2019; hoe te tellen, wat te tellen? 

 
We beginnen deze winter op zondag 25 november (week 48) en we stoppen op zaterdag 2 maart 

(week 9). We tellen en noteren de aantallen vogels per week, met als eerste dag de zondag en als 

laatste dag de daarop volgende zaterdag. Het is niet nodig dat op alle dagen wordt geteld, maar 

op minimaal twee verschillende dagen per week is toch wel gewenst. 

 

Voorbedrukte lijsten 

Naast de handige, voor eigen gebruik bedoelde weekturflijsten (zelf extra kopieën maken) is ook een 

verzamellijst op de website geplaatst. Graag alleen deze verzamellijst gebruiken; downloaden, 

opslaan als Word document, invullen en na afloop als bijlage per e-mail sturen naar 

tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl 

 

Op papier handmatig ingevulde verzamellijsten worden ook aangenomen. Die zullen door mij alsnog in 

een digitaal bestand worden omgezet.  

 

Op de verzamellijst dient per soort te worden aangegeven hoeveel exemplaren er in de betreffende 

weken maximaal in één waarneming zijn geteld. Bij de voorbedrukte vogelsoorten ook graag de zgn. 0-

waarnemingen (betekent ‘is in deze week niet gezien’) vermelden. Vakantieweken met een X als ´in 

deze week is niet geteld´ markeren. 

 

Alle vogels die in de eigen vòòr-, zij- of achtertuin (of in die van de aangrenzende buren) foerageren 

(naar voedsel zoeken) worden geteld. Niet de overvliegende vogels tellen, maar de snelle duik van een 

roofvogel of meeuw in de tuin telt wèl mee. Het telcriterium is: ‘het durven benaderen van de woning´.  

 

Een cirkel met een straal van ongeveer 25 meter rond je waarneempunt (horizontaal gemeten) 

vormt het telgebied. De vogels op het dak van de woning(en) tegenover je huis tellen daardoor soms 

ook mee. De vogels op je eigen dak zal je meestal niet kunnen zien; jammer, maar dat is dan maar zo.  

De waarnemingen van zondag, maandag, dinsdag, ……. en zaterdag dienen natuurlijk niet bij elkaar 

te worden opgeteld, maar van alle getelde weekdagen moet alleen het grootste aantal in één 

waarneming getelde vogels per soort op de verzamellijst worden genoteerd. 

 

Wil je iets bijschrijven over je ‘bijzondere’ of leuke tuinwaarnemingen? Graag, dan kan daarmee 

eventueel het verslag in de Grauwe Gans nog worden aangevuld (naar keuze van de redactie).  

Foto’s, mits van goede kwaliteit, zijn uiteraard ook welkom. Mogelijk zijn die te gebruiken voor de 

Grauwe Gans of voor de website. Opsturen betekent ‘toestemming voor gebruik’. 

 

Tuinweekblokken en dekkingspercentages. 

Een door een teller in zijn/haar tuin getelde week wordt een ‘tuinweekblok’ (twbl.) genoemd. Deze 

winter tellen we in 14 weken. Het aantal getelde tuinen maal 14, min de incidenteel niet getelde weken 

(bijvoorbeeld door vakantie), levert het aantal tuinweekblokken op waarmee verder kan worden 

gerekend. Het percentage van alle getelde tuinweekblokken waarin een soort in de tuin is gezien, 

noemen we  het ‘dekkingspercentage’ (dp). Over de afgelopen 27 winters zijn voor de 26 ‘basissoorten’ 

de dekkingspercentages voor de Almeerse situatie verwerkt in grafieken, zodat daaruit de toe- of 

afnames van deze soorten kunnen worden afgelezen. Deze zijn op de website te zien. Met name is dat 

interessant om daarmee zicht te krijgen op de ontwikkelingen binnen het nog zo jonge gebied van 

Almere.    

 

Op de lijst graag vermelden in welk type tuin de waarnemingen zijn gedaan. De feitelijke afmetingen 

zijn niet van belang, maar het moet natuurlijk wel een voor vogels aantrekkelijke tuin zijn. Een 

redelijke hoeveelheid beplanting is daarbij wel gewenst. 

 

  

mailto:tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl


Type tuin: 

1. bescheiden, stedelijk en besloten gesitueerd;  

2. redelijk groot, min of meer aan een buitenrand gesitueerd;  

3. fors en ruim rondom de woning gelegen;  

4. groot, min of meer landelijk, meer dan 1000 m2 grondvlak;  

5. klein of groot, direct grenzend aan gracht of open water;  

 

Extra´s in of bij de tuin: 

A. vijver of waterpartij; 

B. besdragende heesters en / of veel planten met zaden; 

C. speciaal voor vogels ingericht, compost, dode planten, weinig verharding;  

D. met meerdere bomen en / of grenzend aan groenstrook, bosplantsoen o.d.; 

 

Er kunnen meerdere codes op je tuin van toepassing zijn. 

 

Alleen de ingevulde verzamellijsten graag  direct na afloop van de telperiode in maart opsturen naar: 

A. Kalkman, Samuel Esmeijerstraat 9, 1318 CA  Almere, of digitaal naar: 

tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl 
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