
WILDTELLING

Taken van de WBE-faunacoördinator

Het WBE bestuur stelt minimaal één faunacoördinator aan die verantwoorde-
lijk is voor het organiseren van de tellingen en de registratie van de telgege-
vens. Het WBE bestuur informeert de tellers, de FBE en het afdelingsbestuur
hierover vooraf, zodat duidelijk is bij wie men terecht kan voor vragen en af-
stemming.

Voorbereiding

□ Controleer of alle telgebieden zijn vastgelegd in het faunaregistratiesysteem. Zie ook
hoofdstuk 4.

□ Spreek af wie verantwoordelijk is voor de invoer van de telgegevens in het faunare-
gistratiesysteem. Zie ook hoofdstuk 5.

□ Informeer de tellers over het door hen te tellen gebied, zodat zij de gelegenheid
hebben hun telgebied vooraf te verkennen.

□ Informeer de tellers over de teldatum en het verzamelpunt voorafgaand aan de telling.

□ Inventariseer of er voldoende tellers zijn om alle telgebieden met ten minste twee
tellers in kaart te brengen.

□ Maak op tijd afspraken met mensen die u kunt meenemen om te tellen, zoals ge-
meentebestuur, wethouder, journalisten etc.

Telling

□ Geef voorafgaand aan de tellingen uitleg over de procedure en protocollen. Benadruk
het belang om uitsluitend binnen de grenzen van het telgebied te tellen.

□ Uitreiking telformulieren en kaarten.

□ Informeer de tellers hoe zij hun ingevulde telformulieren na afloop van de tellingen
bij u in kunnen leveren.

Registratie telgegevens

□ Verzamel na afloop van de tellingen alle telformulieren en kaarten.

□ Controleer of de telformulieren correct en volledig zijn ingevuld. Let daarbij extra
op 0-waarnemingen, vervoers- en hulpmiddelen.

□ Voer de telgegevens in in het faunaregistratiesyteem (hoofdstuk 5).

□ Sla de telformulieren en kaarten op in het WBE archief.
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delijk is voor het organiseren van de tellingen en de registratie van de telgege-
vens. Het WBE bestuur informeert de tellers, de FBE en het afdelingsbestuur
hierover vooraf zodat duidelijk is bij wie men terecht kan voor vragen en af-
stemming.

Voorbereiding

□ Controleer of alle telgebieden zijn vastgelegd in het faunaregistratiesysteem. Zie
ook hoofdstuk 4.

□ Spreek af wie verantwoordelijk is voor de invoer van de telgegevens in het faunare-
gistratiesysteem Zie ook hoofdstuk 5.

□ Informeer de tellers over het door hen te tellen gebied, zodat zij de gelegenheid
hebben hun telgebied vooraf te verkennen.

□ Informeer de tellers over de teldatum en het verzamelpunt voorafgaand aan de
telling.

□ Inventariseer of er voldoende tellers zijn om alle telgebieden met ten minste twee
tellers in kaart te brengen.

□ Maak op tijd afspraken met mensen die u kunt meenemen om te tellen, zoals
gemeentebestuur, wethouder, journalisten etc.

Telling

□ Geef voorafgaand aan de telling uitleg over de procedure en protocollen. Benadruk
het belang om uitsluitend binnen de grenzen van het telgebied te tellen.

□ Uitreiking telformulieren en kaarten.

□ Informeer de tellers hoe zij hun ingevulde telformulieren en kaarten na afloop van
de tellingen bij u in kunnen leveren.

Registratie telgegevens

□ Verzamel na afloop van de tellingen alle telformulieren en kaarten.

□ Controleer of de telformulieren correct en volledig zijn ingevuld. Let daarbij extra
op 0-waarnemingen, vervoers- en hulpmiddelen.

□ Voer de telgegevens in in het faunaregistratiesyteem (hoofdstuk 5).

□ Sla de telformulieren en kaarten op in het WBE archief.



WILD - TELGEBIEDEN

Checklist voor de WBE-faunacoördinator

□ Indien op dit moment minder dan 10% van het WBE oppervlak geteld wordt,
voeg dan de nodige telgebieden toe maar verander niet de bestaande telgebieden.

□ Indien een bepaald biotoop op dit moment niet vertegenwoordigd is in de tel-
gebieden, voeg dan een telgebied toe of vervang een bestaand telgebied uit een
biotoop die al goed vertegenwoordigd is. Verander niet alle telgebieden binnen
uw WBE.

□ Een nieuw telgebied heeft een dusdanige omvang dat het in ca. 1 uur door een tel-
ploeg van 2 personen geteld kan worden. Moeilijk begaanbaar of onoverzichtelijk
terrein heeft kleinere telgebieden.

□ Houd bij het vastleggen van een nieuw telgebied rekening met landschappelijke
grenzen, zoals wegen, kanalen, meren, bosranden, bebouwing, dijken, spoorlijnen
of sloten. Dit maakt het gemakkelijker voor tellers om strikt binnen de grenzen
van hun telgebied te tellen.

□ Telgebieden mogen geen WBE of provinciegrenzen overschrijden.

□ Elk telgebied heeft een uniek nummer en een unieke naam. Een bestaand telge-
bied krijgt elk jaar dezelfde naam en hetzelfde nummer zodat in de verwerking
van de gegevens duidelijk is dat het hetzelfde telgebied betreft.

□ Voor rivieren en meren op de grens van telgebieden moet duidelijk zijn tot welk
telgebied ze behoren.

□ Leg telgebieden voorafgaand aan de tellingen vast in het faunaregistratiesysteem.
Omdat elk jaar dezelfde telgebieden worden geteld hoeft dit slechts eenmalig te
gebeuren.

□ Mocht het toch noodzakelijk zijn om een telgebied te wijzigen, bijvoorbeeld door
een verandering in de WBE grenzen, dan dient het nieuwe telgebied een nieuwe,
uniek naam, en een nieuw uniek gebiedsnummer te krijgen. Dit geldt óók voor
nieuwe telgebieden die substantieel overlappen met oude telgebieden.



FAUNA - TELGEBIEDEN

Checklist voor de WBE-faunacoördinator
□ Indien uw FBE het wenselijk acht het getelde gebied uit te breiden, bijvoorbeeld

met telgebieden in de bebouwde kom, voeg dan de nodige telgebieden toe maar
verander niet de bestaande telgebieden. Zo borgen we dat de telgegevens verge-
lijkbaar blijven met die uit eerdere jaren.

□ Voor nieuw toe te voegen telgebieden is het belangrijk dat deze niet overlappen
met bestaande telgebieden. Definieer daarom een telgebied die aansluit op om-
ringende telgebieden. Een eventueel verschil in geteld oppervlak of telinspanning
kan eenvoudig achteraf gecorrigeerd worden bij de verwerking van de telgegevens.

□ Werkt u nog niet met telgebieden? Houd dan de volgende richtlijnen aan: Een
nieuw telgebied heeft een dusdanige omvang dat één telploeg van minimaal 2
personen in 2 tot 2,5 uur een telling uit kan voeren. De grootte van telgebie-
den varieert dus afhankelijk van de tijdsinspanning die nodig is om het gehele
telgebied te tellen. Als vuistregel geldt dat een telgebied 800-1000 ha groot is.
Moeilijk begaanbaar of onoverzichtelijk terrein heeft kleinere telgebieden. Houd
rekening met landschappelijke grenzen, zoals wegen, kanalen, meren, bosranden,
bebouwing, dijken, spoorlijnen of sloten. Dit maakt het gemakkelijker voor tellers
om strikt binnen de grenzen van hun telgebied te tellen.

□ Telgebieden mogen geen WBE of provinciegrenzen overschrijden.

□ Elk telgebied heeft een uniek nummer en een unieke naam. Een bestaand telge-
bied krijgt elk jaar dezelfde naam en hetzelfde nummer zodat bij de verwerking
van de telgegevens duidelijk is dat het hetzelfde telgebied betreft.

□ Voor rivieren en meren op de grens van telgebieden moet duidelijk zijn tot welk
telgebied ze behoren.

□ Voor buitendijkse tellingen en boottellingen moet duidelijk zijn tot welk telgebied
het telbare wateroppervlak behoort.

□ Wanneer tellingen worden uitgevoerd door zowel TBO’s als WBE’s dient u tijdig
af te stemmen over wie wat telt. Dit voorkomt dubbeltellingen. Maak daarbij
waar mogelijk afspraken over het samen tellen in gemengde telploegen.

□ Leg telgebieden voorafgaand aan de tellingen vast in het faunaregistratiesysteem.
Omdat elk jaar dezelfde telgebieden worden geteld hoeft dit slechts eenmalig te
gebeuren.

□ Mocht het toch noodzakelijk zijn om een telgebied te wijzigen, bijvoorbeeld door
een verandering in de WBE grenzen, dan dient het nieuwe telgebied een nieuwe,
uniek naam, en een nieuw uniek nummer te krijgen. Dit geldt óók voor nieuwe
telgebieden die substantieel overlappen met oude telgebieden. Let extra goed op
bij het controleren van de telformulieren of tellers de nieuwe unieke naam en het
nieuwe unieke nummer hebben ingevuld.



DIGITALE REGISTRATIE

Checklist voor de WBE-faunacoördinator

□ Maak voorafgaand aan de tellingen afspraken over wie verantwoordelijk is voor
de digitale registratie van de telgegevens in het faunaregistratiesysteem (WBE-
secretaris/WBE-faunacoördinator/gemachtigd teller).

□ Het aantal getelde dieren per soort dient per telgebied te worden ingevoerd
in het faunaregistratiesysteem. Tel niet vooraf de aantallen uit verschillende
telgebieden bij elkaar op. Door de aantallen per telgebied in te voeren kan
statistisch gecorrigeerd worden voor verschillen tussen gebieden.

□ Voer apart het aantal getelde dieren per telronde in in het faunaregistratie-
systeem. Als een telgebied twee keer is geteld worden de aantallen dus twee
keer apart ingevoerd (bereken niet vooraf het maximum aantal getelde dieren
per soort!). In de verwerking van de telgegevens zal rekening gehouden worden
met het feit dat dezelfde gebieden meerdere keren in kaart zijn gebracht. Zo
voorkomen we dubbeltellingen.

□ Zorg dat een telgebied altijd onder dezelfde naam en hetzelfde nummer wordt
geregistreerd. Zo kunnen de populatietrends op de juiste wijze vastgesteld wor-
den.

□ Naast de aantallen getelde dieren dient u ook de hulpmiddelen en vervoers-
middelen van het telformulier over te nemen in het digitale registratiesysteem.
Door deze gegevens vast te leggen kan bij de verwerking van de telgegevens
gecorrigeerd worden voor verschil in telpraktijk.

□ Nadat de gegevens digitaal geregistreerd zijn worden de telformulieren ten min-
ste vijf jaar in het WBE archief opgeslagen. Door de telformulieren op te slaan
kunnen ze altijd opnieuw geraadpleegd worden indien er discussie ontstaat over
de validiteit van de telgegevens.


