NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN DE VOORZITTER
De winter houdt ons nog maar in de greep. De
kou houdt nog veel vogels op afstand. Zij blijven
liever in een warmere omgeving even afwachten
op de gewenste weersverandering bij ons. Vogels
die de kou trotseren, hebben het niet gemakkelijk.
Het voedselaanbod is nog beperkt en dus is het
armoe troef. Kieviten in de berm langs
autosnelwegen is normaal gesproken een
uitzondering, maar deze dagen heel normaal.
Vermagerde vogels worden her en der
aangetroffen, evenals van honger gestorven
exemplaren. Kortom, een florissant begin van het
nieuwe broedseizoen is het op dit moment nog
niet. Reden ook dat heel wat tellers de warmte
thuis toch prefereren boven de kou in het veld.
Wat zou de invloed daarvan zijn op onze
waarnemingen
en
tellingen?
Altijd
weer
interessant om na te gaan wat het antwoord is op
de vraag of er in het veld minder vogels of
vogelaars waren.
Deze eerste nieuwsbrief van 2013 is in elk geval
wel een heuglijke verschijning. Het betreft de
e
eerste uitgave van de 25 jaargang. Reden om
daar later dit jaar eens uitvoerig bij stil te staan.
Ook een mooi moment om na 25 jaar over te
stappen van de papieren naar de digitale
nieuwsbrief. Naar aanleiding van de oproep in de
vorige nieuwsbrief hebben al zo’n 40 lezers
aangegeven de nieuwsbrief vanaf heden alleen
nog digitaal te willen ontvangen. Daarvoor onze
dank! Mocht u de papieren versie willen blijven
ontvangen, dan kan dat ook, maar dan willen we
dat ook graag weten.
De WAD organiseert in 2013 een speciale dag
voor alle Drentse vogelaars, natuurliefhebbers en
belangstellenden. Aanleiding is het 35-jarig

bestaan van de WAD. Dat doen we samen met
VWG Vliegvlug te Meppel, die ook een feestje te
vieren hebben in het kader van hun 10-jarig
jubileum. Elders in deze nieuwsbrief kunt u meer
over deze dag lezen.
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief is een
terugblik over de afgelopen maanden van
bijzondere waarnemingen in onze provincie. Een
lang gekoesterde wens vanuit het bestuur gaat
daarmee in vervulling. De rubriek wordt door
Eelke Schoppers verzorgd.
Ik wens iedereen een heel fijn jubelend en
jubilerend vogeljaar toe.

Sjoerd Boonstra
Voorzitter WAD
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WAD OP HET INTERNET
Op www.avifaunadrenthe.nl
kunt u de
website van de Werkgroep Avifauna Drenthe
vinden. Daar kunt u deze, maar ook alle
voorgaande Nieuwsbrieven lezen en eventueel
downloaden in pdf-formaat.

INSTUREN KOPIJ
Kopij voor de Nieuwsbrief kan opgestuurd
worden naar het redactieadres. Ook is het
mogelijk om via de website kopij naar het
algemene mailadres van de WAD te sturen:
info@avifaunadrenthe.nl.
Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in
digitale vorm, liefst via e-mail in Word- of
tekstbestand. Grafieken en/of tekeningen bij
voorkeur in JPEG- of GIF-formaat en liever niet
in BMP. Afbeeldingen kunnen ook in het
document worden verwerkt.

Colofon
De WAD-Nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe en wordt
gratis toegezonden aan alle donateurs van de
WAD en aan alle medewerkers van projecten
van de WAD en SOVON in Drenthe.
Voor toezending buiten de hierboven vermelde
doelgroep kan een verzoek worden gedaan aan
het bestuur van de WAD:
Postbus 431, 9400 AK te Assen.
De
Nieuwsbrief
dient
tevens
als
informatiebulletin voor de districtscoördinator en
vertegenwoordigers van de ledenraad van
SOVON voor Drenthe. De Stichting WAD fungeert als districtsraad voor de vereniging
SOVON. De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per
jaar.

REDACTIE EN VORMGEVING
Sjoerd Boonstra
Grasbeemd 19
9403 MH Assen
info@avifaunadrenthe.nl
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door:
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VAN DE BESTUURSTAFEL:
JAARPLAN 2013
Bestuurssamenstelling
We hebben afscheid genomen van Jaap
Ruiter als bestuurslid. Zijn werkzaamheden als
penningmeester zijn overgenomen door Eelke
Schoppers.
Jaap, hartelijk dank voor je bijdrage aan het
bestuurswerk in het algemeen en voor je
goede zorg voor de financiën in het bijzonder.
Helemaal afscheid hoefden we gelukkig niet te
nemen, want je blijft coördinator van de
Ganzen- en zwanentellingen en in die
hoedanigheid ook betrokken bij de WAD.
Gezien de ontwikkelingen binnen het bestuur,
waarbij we bestuurlijke en inhoudelijke zaken
steeds meer van elkaar scheiden, vullen we
de vacante plek voorlopig (nog) niet in.
Werkplan 2013
1. Bestuursvergaderingen: februari, april en
oktober.
2. Werkbijeenkomsten (bestuur samen met
projectcoördinatoren): maart, mei en
november.
3. Nieuwsbrief: april, oktober en december
e
(kopij uiterlijk de 15 in de maand voor
verschijnen).
In overleg met SOVON hebben we besloten
om het verzenden van de papieren
nieuwsbrief in 2013 af te bouwen.
Wilt u de nieuwsbrief vanaf de volgende
uitgave in het vervolg digitaal ontvangen?
Stuur een mailbericht naar
info@avifaunadrenthe.nl met uw naam en
mailadres.
4. Drentse Vogels: uitgave van 2012 is in de
afrondende fase. Deze zal op de Drentse
Vogelaarsdag
worden
gepresenteerd.
Elders in deze nieuwsbrief is meer te lezen
over de inhoud van deze uitgave.
5. Website: de aangekondigde nieuwe site is
door verschillende omstandigheden nog
niet in de lucht. Achter de schermen wordt
er wel gewerkt, maar voorlopig houden we
de oude site nog even aan.
Drentse vogeltelprojecten
- Ganzen- en zwanentelling i.s.m. Sovon
(voor- en najaar);
- Klapekstertelling (is min of meer een
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landelijk project geworden via waarneming.nl);
- Drentse Vogel van het Jaar: meer info
elders in deze nieuwsbrief
- Midwinter(watervogel)telling i.s.m. Sovon
(half januari);
- Januaritelling: wintervogeltelling in de
hele provincie;
- BSP-Drenthe: hoewel landelijk gestopt,
gaan wij hiermee door met onze eigen
Drenthelijst van soorten.
6. Bijzondere evenementen:
- 22 juni Drentse Vogelaarsdag (zie
hieronder voor meer informatie);
- 5 okt. World Bird Watch:
Trekteldag 2013.

Joop Kramer
Secretaris WAD

DRENTSE VOGELS
2012
Op 22 juni 2013 zal de nieuwe editie van
Drentse Vogels worden gepresenteerd. Het is
een bijzondere uitgave omdat WAD 35 jaar
bestaat. Drentse Vogels 2012 (nummer 26 al
weer) is luxer uitgevoerd dan normaal doordat
foto’s deze keer grotendeels in kleur zijn
afgedrukt. Naast onze donateurs zullen dit jaar
ook alle vogelwerkgroepen in Drenthe deze
uitgave van Drentse Vogels gratis ontvangen.
Bijzondere uitgave
Deze bijzondere uitgave is mogelijk gemaakt
door een subsidie uit het IJsvogelfonds van
Vogelbescherming. Dit fonds wordt (mede)
gevuld door de Nationale Postcodeloterij. We
zijn uiteraard bijzonder blij met deze bijdrage,
die deze vorm van verspreiding en de luxere
uitgave mogelijk heeft gemaakt.
Inhoud DV nr. 26 (2012)
Wat de inhoud betreft heeft WAD een naam
op te houden. En dat is bij deze DV ook weer
goed gelukt. Compliment aan de redactie en
de schrijvers. De inhoud is als volgt:
-

Foerageergedrag en voedsel van Drentse
Ooievaars (Ciconia ciconia)
Knobbelzwaan (Cygnus olor) versus Lepelaar
(Platalea leucorodia), een onverwachts vervolg
Roepactiviteit van een Kwartelkoning (Crex
crex) gedurende opkomend en weer
verwaaiend onweer
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-

-

-

-

Urbane en agrarische Scholeksters
(Haematopus ostralegus) in en rond Assen in
2009-2012
Lokale variatie in dieet en broedsucces van
Drentse Kerkuilen (Tyto alba)
Dodelijke verstrikking van een jonge
Boerenzwaluw (Hirundo rustica) in niet-stekelige
vegetatie
Ecologie van Fluiters (Phylloscopus sibilatrix) in
Nederlandse bossen
Urbanisatie van Ekster (Pica pica) en Zwarte
Kraai (Corvus corone), gedreven door
vervolging, voedsel of predatie?
Raven (Corvus corax) in de Kop van Drenthe
Vogels en Jeneverbessen (Juniperus
communis)

Kortom, een uitermate boeiende DV vogels,
die zoals gebruikelijk kosteloos bij de
donateurs zal worden bezorgd. De artikelen uit
DV 26 zullen t.z.t. als pdf ook op de website
worden geplaatst.

Joop Kramer

DRENTSE VOGEL VAN HET JAAR
2013
AFGEBLAZEN
Het lag in de bedoeling om dit voorjaar de
Boomleeuweriken in Drenthe in kaart te
brengen. Daarover was al eerder bericht in de
WAD-nieuwsbrief en op de WAD-avond.
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In een van de komende jaren kunnen we het
idee nog eens van stal halen, maar in 2013 en
2014 dus geen Drentse Vogel van het Jaar.

Hans Olk, Harold Steendam, Remco
Drewes

DRENTSE VOGELAARSDAG
MEPPEL
22 JUNI 2013
De WAD en VWG Vliegvlug te Meppel hebben
samen het initiatief genomen om een speciale
dag te organiseren voor hun donateurs/leden,
alle vogelaars in Drenthe (en daarbuiten),
natuurliefhebbers en belangstellenden.
Behalve de jubilea van beide stichtingen (de
WAD bestaat 35 jaar en VWG Vliegvlug 10
jaar) is deze dag een vervolg op de
succesvolle WAD-avond van februari 2012.
Thema: Klimaatverandering in Drenthe?
Is de broedende Bijeneter in het Reestdal
(2012) een toevalligheid of de voorbode van
nog meer dat komen gaat? Zijn er concreet in
flora en fauna in onze provincie aantoonbare
veranderingen waar te nemen? En welke zijn
dat dan en welke zijn er in de komende jaren
te verwachten? Deze vragen stellen we
onszelf en vormen de rode draad in de
lezingen, presentaties en excursies.
Jubilea
Uiteraard is er in het programma ook aandacht
voor de jubilerende werkgroepen. In het kader
van deze dag verschijnt de nieuwe uitgave
van Drentse Vogels deels in kleur en zal op
deze dag gepresenteerd worden.

Boomleeuwerik (Foto: Eelke Schoppers)

Vanwege de drukte die het “atlasgebeuren”
met zich meebrengt, zien we hier echter van
af. Het blijkt dat een en ander niet goed te
combineren is.
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Dagindeling
9.15 uur Inloop en ontvangst met koffie
9.45 uur Start morgenprogramma met
lezingen en presentaties
12.30 uur Pauze en informatiemarkt
13.30 uur Middagprogramma met excursies
15.00 uur Informele afsluiting
Locatie
Back Beko IJsselstreek
Loberingemaat 11
7942 JD Meppel
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Aanmelden
In verband met de organisatie is aanmelden
voor deze dag verplicht. Dit kan door een
mailbericht
te
sturen
naar
info@avifaunadrenthe.nl met vermelding van
naam, mailadres en aantal personen.
Kosten
Geen. Wel wordt er op deze dag een vrijwillige
bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.
Informatiemarkt
Naast Werkgroep Avifauna Drenthe en VWG
Vliegvlug hebben we instellingen en instanties
uitgenodigd die betrokken zijn bij de
natuur(ontwikkeling) in Drenthe om deze dag
met een stand aanwezig te zijn.
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Maart tenslotte was, zoals we tot voor kort
hebben ervaren, veel te koud. In Drenthe was
het weer globaal in de telweekenden:
September:
Oktober:

November:

December:

Januari:
Februari:
Maart:

Sponsoren
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sjoerd Boonstra

GANZEN- EN ZWANENTELLING
WINTERSEIZOEN 2012/2013
Elk jaar worden in het hele land de
pleisterende zwanen en ganzen geteld van
september tot en met maart. Een en ander
wordt georganiseerd onder auspiciën van
Sovon en de tellingen vinden één keer per
maand ongeveer gelijktijdig plaats. Uiteraard
komen in de meer laag gelegen provincies
grotere aantallen voor, maar ook in Drenthe
zijn er een aantal belangrijke gebieden die
worden geteld. Er zijn weliswaar wel eens
veranderingen in het aantal getelde gebieden,
maar de meeste telgebieden worden reeds
meer dan 20 jaar geteld, waardoor
vergelijkingen over lange periodes mogelijk
zijn.
Weerbeeld
Het eerste deel van de winter verliep normaal,
waarbij temperatuur en neerslag nauwelijks
afweken van het langjarig gemiddelde. Vanaf
10 januari begon een koudeperiode met een
reeks van 17 vorstdagen (12 ijsdagen). Na
vervolgens een periode met hogere temperaturen was februari toch aan de koude kant.

droog, halfbewolkt , gemiddelde
temperatuur 11 graden, goed zicht
zaterdags regen, zondags nagenoeg
droog, temperatuur 8 graden, goed
zicht
zaterdags droog, zondags regen,
temperatuur 5 graden, zicht goed
(za) matig (zo)
zaterdags enkele buien, zondags
langere tijd regen, temperatuur
8 graden, goed zicht
droog, temperatuur -3 graden, goed
zicht
droog, temperatuur 2 graden, matig
zicht
beide dagen regenachtig,
temperatuur 3 graden, redelijk zicht.

Algemeen
Hoewel de ganzen- en zwanentellingen al in
de 80er jaren zijn begonnen, is er vanaf de
winter van 1997-98 een goed databestand
opgebouwd. Daarmee was het afgelopen
e
seizoen de 16 keer en zijn er vergelijkingen
met voorgaande jaren te maken. Overigens is
er in het begin nog niet in september geteld.
Het aantal getelde gebieden is in de loop der
jaren enigszins uitgebreid, maar vertoont toch
een redelijk stabiel beeld. In tabel 2 worden
de aantallen ganzen en zwanen uit het
seizoen 2012/13 vergeleken met het
gemiddelde van laatste 16 jaar (1997/98 t/m
2012/13). Om de ontwikkeling in de telresultaten beter te kunnen volgen zijn ter
vergelijking ook de resultaten van de laatste 5
(2008/09 t/m 2012/13) weergegeven.
Resultaten
Er werden in het afgelopen seizoen gemiddeld
72 gebieden geteld. Dit komt aardig overeen
met de voorgaande jaren.
De aantallen van de Knobbelzwaan waren in
het gehele seizoen vergelijkbaar met de
gemiddelden uit voorgaande jaren, maar lagen
duidelijk lager dan vorig jaar. Ook het
seizoensmaximum ligt lager en het lijkt dat
aan de stijgende trend tot seizoen 2008/2009
een eind is gekomen. (zie figuur 1).
De broedresultaten van de Kleine Zwaan
zaten eindelijk weer eens boven de benodigde
12% (dat is de sterfte onder de adulten)
namelijk 14%. Dat was al in 11 jaar niet meer
gebeurd. Ook in Drenthe hadden we het hele
seizoen
door
hogere
aantallen.
Het
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seizoensmaximum van 752 werd overigens
sterk beïnvloed door twee groepen van totaal
560 exx bij Roswinkel.
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Ook de Kolganzen arriveerden later dan de
laatste jaren het geval was. Vanaf november
waren de aantallen weer op peil.

Ook de Wilde Zwaan had een goed jaar. Het
seizoensmaximum van 1.089 bleef nog wel
achter bij 2011 toen er in januari 1.463 exx
werden waargenomen, maar past in een
stijgende trend die in het seizoen 2006/2007
begon.

Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan

Kolganzen
Rietganze
n

Figuur 2 Aantallen Riet- en Kolganzen in de maand
oktober in de afgelopen 16 jaar

De stijgende trend bij de Grauwe Gans gaat
nog wel door, hoewel de aantallen iets lager
waren dan het vorig seizoen. Zijn meer
gedomesticeerde afstammeling de Soepgans
blijft ook nog steeds toenemen (zie figuur 3).
Figuur 1 Seizoensmaxima Knobbel-, Kleine- en Wilde
Zwanen in de afgelopen 14 winters

De aantallen van de Taigarietgans zijn de
laatste jaren nog maar een fractie van de
aantallen in het verleden. De soort is de
laatste jaren inderdaad afgenomen, maar door
tellers werden eerder veel Toendra’s als
Taiga’s genoteerd. Gelukkig wordt er nu veel
kritischer gedetermineerd, waardoor de
uitkomsten een reëler beeld geven. Van de
Rietganzen zijn de aantallen Taigarietganzen
en Kleine Rietganzen totaal hooguit 10 en
het overgrote deel is dus Toendrarietgans.

rietgans totaal
Kolgans

Figuur 3 Seizoensmaxima Rietganzen en Kolganzen in de
afgelopen 14 winters

De Grote Canadese Gans en Nijlgans
stijgen nog steeds sterk. Elk jaar zijn de
aantallen weer hoger. Deels betreft het eigen
broedvogels, maar ook het aantal
overwinteraars stijgt.
Grauwe Gans
Soepgans

Kleine Rietgans (foto: Eelke Schoppers)

Hoewel er iets minder Rietganzen waren dan
in het topjaar 2011/2012 zet de stijgende trend
zich nog steeds voort (zie figuur 3). De laatste
jaren was er sprake van steeds vroegere
aankomsten. In het afgelopen seizoen echter
kwamen de meeste Rietganzen echter pas
een maand later aan (zie figuur 2).

6

Figuur 4 Seizoensmaxima van de Grauwe en
Soepganzen in de afgelopen 14 winters

De seizoensmaxima van de
Brandgans
verlopen door de jaren heen zeer grillig (zie
figuur 4). Hoewel het maximum in 2012/2013
achter bleef bij 2011/2012, nam het totaal
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aantal brandgansdagen het afgelopen seizoen
met 33% toe ten opzichte van vorig jaar.

Can
ad…

Figuur 5 Seizoensmaxima van de Canadese, Brand- en
Nijlganzen in de afgelopen 14 winters

Hieronder volgt een trendtabel. De aantallen
zijn de gesommeerde aantallen per telseizoen,
maar herbergen daardoor veel dubbeltellingen. Als een vogel in alle maanden
aanwezig was wordt deze 7 keer geteld. De
aantallen mogen dus niet als absolute cijfers
worden beschouwd, maar geven wel een
aardig beeld van de verschillende soorten in
een heel seizoen. Daarmee kun je gemakkelijker trends ontdekken.
Tabel 1. Trendtabel. Totaal aantal getelde ganzen en
zwanen per telseizoen over de maanden september tot en
met maart incl. dubbeltellingen bij een gemiddeld aantal
telgebieden
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Tellers
Met dank aan de volgende ganzen- en
zwanentellers: Bertus Bats, Roelof Blaauw, Sjoerd
Boonstra, Gerrit Bril, Mart Coenders, Martin
Cuperus, Arend van Dijk, Bert Dijkstra, Remco
Drewes, Paul Gelderloos en de telgroep
Bargerveen, Jan van Ginkel, Jan Grotenhuis, Lieve
de Jonge, Piet Kerssies, Joop Kleine, Tinus Knegt,
Jan Kolhoff, Peter de Kraker, Jan Lok, Anne Hielke
van der Meulen, Fred van der Noord, Rene
Oosterhuis, Rens Penninx, Jacob Poortstra, Jaap
Ruiter, Jannes Santing, Dick Schoppers, Eelke
Schoppers, Henk Sloots, Paul Verra, Bert Versluijs,
Martijn Versluijs en Jelle de Vries.

Tellers gezocht
Voor het komende seizoen zijn er nog een
aantal vacante gebieden in verschillende
delen van Drenthe. Bijvoorbeeld: Groote- en
Peizerdiep, Langelo/Norg, Altena/Bunnerveen,
tussen Roden en Nieuw Roden, ten westen
van Smilde, Diependal, Geeuwenbrug (met
o.a.
Blauwe
Meer)
en
het
gebied
noordwestelijk van
Hoogeveen, Als je
interesse hebt om in het winterhalfjaar één
keer per maand Ganzen en Zwanen te tellen
kun je met mij contact opnemen: telefoon
0591-382070 of 06-20613672
e-mail jaap-ruiter@planet.nl.

Jaap Ruiter
Coördinator Ganzen- en Zwanentelling

03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
n telgebieden
60
66
64
55
69
67
70
67
71
72
Knobbelzwaan
2.615
3.410
3.022
3.120
4.207
4.048
3.571
3.230
4.036
3.979
Zwarte Zwaan
6
1
6
6
10
5
1
5
0
9
Kleine Zwaan
819
1.223
1.653
877
1.600
1.188
475
385
808
1.614
Wilde Zwaan
382
634
617
317
855
817
973
2.985
1.177
2.622
Zwaangans
0
10
0
1
0
0
0
0
0
0
rietgans spec.
9.903
8.466 52.251 21.768 25.929 22.605 19.559 15.174 23.545 11.121
Taigarietgans
1.542
3.173
6.584
1.661
160
390
315
50
43
4
Toendrarietgans 146.467 119.412 80.337 131.611 124.308 134.195 154.246 187.118 266.018 226.765
Kleine Rietgans
14
29
24
49
32
15
68
59
19
39
Rietgans totaal 157.926 131.080 139.196 155.089 150.429 157.205 174.188 202.401 289.625 237.929
Kolgans
28.463 41.510 68.397 66.731 69.287 49.400 64.104 65.610 122.850 125.920
Dwerggans
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Grauwe Gans
1.715
2.969
4.919
7.517
6.993 13.874
9.642 12.702 15.855 19.219
Soepgans
1.215
1.545
1.458
696
706
1.110
1.025
1.274
2.302
2.298
Indische Gans
4
13
12
4
9
5
1
5
6
6
Canadese Gans
1.903
2.345
3.170
3.092
3.066
4.086
4.076
4.143
5.148
6.605
Brandgans
380
1.596
2.791
6.478
618
1.380
1.290
2.725
7.693 10.226
Rotgans
0
1
2
0
0
0
0
1
1
1
Roodhalsgans
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Nijlgans
1.976
2.684
2.698
3.444
3.135
5.914
7.482
5.901
6.736
9.194
Sneeuwgans
0
2
0
0
0
0
0
0
1
2
Casarca
0
1
0
6
0
4
0
0
0
3
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NIEUWSFLITS
VOGELATLAS
De kop is er af!
De tweede periode van de wintertelling
2012/2013 in het kader van de Vogelatlas zit
er weer op. Wie al met de broedvogeltelling is
begonnen zal het wintergevoel nog niet
helemaal kwijt zijn. Het is eind maart, maar de
winter is nog steeds volop in het land!
Ongetwijfeld zal dit bij meerdere broedvogels
leiden tot een latere start van het broedseizoen. Houdt daar rekening mee. Voordat
de broedvogeltelling vanaf 1 april los barst is
het een goed moment om even terug te
blikken op de resultaten van de afgelopen
wintertelling.
Dekking
In totaal hebben 51 tellers een bijdrage
geleverd aan de afgelopen wintertelling.
Momenteel zijn er gegevens ingevoerd van 55
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blokken, waarvan 39 blokken ondertussen al
helemaal volledig.
Wie nog niet alle gegevens heeft ingevoerd
wordt met klem verzocht om dit voor 1 april
te doen.
Dit geldt ook voor het maken van de
schattingen.
De meeste tellers die zich in 2012 hebben
aangemeld hebben de door hun geclaimde
blokken ook daadwerkelijk geteld. Een aantal
blokken zijn weer teruggegeven of naar een
volgend teljaar verschoven.
Resultaten
Tot nu toe zijn 141 verschillende vogelsoorten
waargenomen (tabel 1). Uit de eerste analyse
komen enkele opvallende zaken naar voren.
Zo blijkt dat ondanks de winterkou diverse
Ooievaars zijn gebleven om te overwinteren.
Ze bleken dit te kunnen doen ver van
Ooievaarstation “De Lokkerij” in zuidwest
Drenthe, waar ooievaars worden bijgevoerd
tijdens barre tijden. De meeste meldingen
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werden namelijk gedaan in het noordelijke
deel van de provincie, met name het Drentse
Aa gebied (figuur 1).
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Met 1423 exemplaren en de aanwezigheid in
alle getelde blokken is de Buizerd verreweg de
meest talrijke roofvogel. Opvallend is het
aantal Slechtvalken (20), verdeeld over 16
blokken verspreid over gehele provincie. De
Ruigpootbuizerd is een erg schaarse
verschijning geworden, deze soort werd slecht
in 10 blokken gezien en dan hoofdzakelijk in
de Veenkoloniën/Hunzedal. Met de Patrijs lijkt
het bar en boos. Deze soort werd slechts in 8
blokken waargenomen in het midden en
oosten van de provincie (figuur 2). Leuk zijn
de Velduilen die op vier verschillende plaatsen
zijn gezien (Uffelte, Dwingelderveld, Dalerpeel
en Drijber).

Figuur 1. Ooievaar

Met ruim 1600 exemplaren is de Wilde Zwaan
goed vertegenwoordigd, verdeeld over 42
blokken. In de buurt van het Leekstermeer
(Blok 752) werd een Rotgans waargenomen,
een voor Drenthe vrij ongebruikelijke soort.

Figuur 2. Patrijs

Rotgans (foto: Eelke Schoppers)

Joop Kleine ontdekte in het Dwingelderveld
een andere bijzondere watervogel: de
Witoogeend.
Mede door het winterse weer zijn er weinig
steltlopers
waargenomen.
Wulpen,
Goudplevieren en Scholeksters zijn nauwelijks
gezien. De Kievit is verreweg de talrijkste
soort, waarbij met name eind december 2012
en vanaf de tweede helft van februari 2013
een piek in de aantallen was te zien. In de
tussenliggende vorstperiode verdwenen ze
weer.

De IJsvogel heeft opnieuw een moeilijke
winter achter de rug. Het aantal vogels is na
enkele koude winters gedecimeerd, in de
wintertelling werden slechts 3 exemplaren
gezien. De Grote Gele kwikstaart was beter
vertegenwoordigd, maar werd uitsluitend
gezien in het zuidwestelijke deel van Drenthe
(13 exemplaren in 6 blokken). In deze koude
winter werden in drie blokken “winterharde”
Roodborsttapuiten gezien. De Sijs en
Geelgors zijn verreweg de meest getelde
zaadetende zangvogels. De Vink, die
waarschijnlijk talrijker overwintert, blijft hier ver
bij achter. Dat heeft o.a. te maken met
groepsvorming, waardoor soorten meer
opvallen en beter geteld kunnen worden. De
Graspieper, Zanglijster, Kneu, Rietgors zijn
altijd schaars in de winter Drenthe, zeker na
de eerste inval van strenge vorst. Let
komende winter in natte moerasgebieden en
weilanden op Waterpiepers. Voordat de vorst
invalt kunnen ze er talrijker zijn dan
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Graspiepers. Na enige oefening zijn ze goed
op geluid te onderscheiden. Ondanks 96%
bestandsafname als broedvogel is de
Veldleeuwerik nog altijd een soort die je in de
winter op de landerijen tegenkomt. Aantallen
namen overigens in de trektijd vanaf februari
snel toe. Er zijn forse groepen waargenomen
tot wel 200 exemplaren!

Figuur 3. Raaf

Tot slot de waarnemingen van Raven in maar
liefst 15 verschillende blokken. De Raaf is in
Drenthe bezig met een opmars als
broedvogel, dit tekent zich ook af in de
winteraantallen (figuur 3).

Figuur 4. Overzicht vacante gebieden
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Tabel 1. Totaaloverzicht wintertelling op basis van
waarnemingen uit 55 atlasblokken

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Ooievaar
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Soepgans
Indische Gans
Sneeuwgans
Grote Canadese Gans
Kleine Canadese Gans
(minima)
Brandgans
Rotgans
Nijlgans
Casarca
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Soepeend
Pijlstaart
Zomertaling
Slobeend
Tafeleend
Witoogeend
Kuifeend
Topper
Brilduiker
Nonnetje
Grote Zaagbek
Zeearend
Blauwe Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Torenvalk
Smelleken
Slechtvalk
Patrijs
Kip
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Goudplevier
Kievit
Bokje
Watersnip
Houtsnip
Grutto

Aantal
76
21
269
1
10
513
548
50
1162
8
490
1507
22001
154
10093
1788
101
1
6
677
10

Blokken
17
9
50
1
2
49
55
16
46
5
29
42
47
6
44
44
26
1
4
24
1

Presentie (%)
31
16
91
2
4
89
100
29
84
9
53
76
85
11
80
80
47
2
7
44
2

55

17
1
55
2
4
32
16
36
55
33
5
1
6
20
1
41
1
23
10
31
1
40
35
44
55
10
45
10
16
8
1
39
4
23
37
5
1
4
38
4
26
29
1

31
2
100
4
7
58
29
65
100
60
9
2
11
36
2
75
2
42
18
56
2
73
64
80
100
18
82
18
29
15
2
71
7
42
67
9
2
7
69
7
47
53
2

1668
2
17
324
7
291
9526
7
2
1
11
25
1
116
13
40
38
60
1
254
88
213
1423
13
324
17
20
37
5
139
2
78
210
19
9
1628
4
92
49
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Wulp
Witgat
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Pontische Meeuw
Grote Mantelmeeuw
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Velduil
IJsvogel
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Graspieper
Waterpieper
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Pestvogel
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Roodborsttapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Zwartkop
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Staartmees
Witkopstaartmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Klapekster
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Bonte Kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Frater

17
49
1502
10250
53
400
2

2446
3038
389
34
28
28
14
4
3
90
70
1017
33
18
654
83
69
13
4
6
129
12
93
2
414
12308
42
381
112
1826
6
1908
3
128
425
287
233
486
633
757
1024
52
1898
167
3919
8164
1907
5
28
10257
616
262
2102
1035
166
739
5740
576
2
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19
14
49
45
4
42
1
1
5
49
55
42
11
9
13
7
4
3
36
22
52
18
6
37
34
9
6
7
2
53
43
54
2
55
52
18
43
36
1
43
7
51
2
26
40
27
34
53
55
47
51
17
55
55
55
49
55
4
15
52
52
47
55
44
50
37
47
11
1

35
25
89
82
7
76
2
2
9
89
100
76
20
16
24
13
7
5
65
40
95
33
11
67
62
16
11
13
4
96
78
98
4
100
95
33
78
65
2
78
13
93
4
47
73
49
62
96
100
85
93
31
100
100
100
89
100
7
27
95
95
85
100
80
91
67
85
20
2

Barmsijs (Grote of
Kleine)
Grote Barmsijs
Kleine Barmsijs
Kruisbek
Goudvink
Appelvink
IJsgors
Geelgors
Rietgors

2

1

2

82
43
232
503
60

13
8
20
45
23
1
50
31

24
15
36
82
42
2
91
56

5984
260

Doe mee!
In Drenthe is nog steeds een deel van de
blokken vacant (figuur 4). Met name in het
zuidelijke deel van de provincie, maak ook
grote kernen als Assen en Emmen zijn nog
niet geclaimd. We zijn daarom nog steeds op
zoek naar meer deelnemers aan de
Vogelatlas, maar ook naar tellers die dit jaar
hun blok afronden en zin hebben in een
nieuwe telavontuur in een ander blok. Wacht
in dat geval niet en claim een blok via
www.vogelatlas.nl. Is 1 blok te veel, maar ben
je wel bereid om in samenwerking met andere
tellers een blok te “delen”?, neem dan contact
op met 1 van de coördinatoren in het beoogde
gebied (zie ook figuur 5).

Figuur 5. Verdeling regiocoördinatoren Drenthe

U kunt contact opnemen per mail met de
coördinatoren via ADCDrenthe@sovon.nl.

Bert Dijkstra, Arend van Dijk en Henk
Jan Ottens
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SFEERIMPRESSIE
MIDWINTERTELLING 2013
Zaterdag 12 januari staat de midwintertelling
in mijn agenda. Mijn huisgenoten en ik staan
vanwege andere verplichtingen vroeg op, om
6.55 uur. De ruiten van de auto’s zijn met
sneeuw en ijs bedekt, want het vriest en er ligt
sneeuw. Dus ik ga ruiten krabben. Mijn vrouw
vertrekt even later en ik heb nog even de tijd
voor de krant en een kop koffie. Heerlijk, zo’n
moment rust en stilte ’s ochtends. Rond half
negen wordt het licht en ik ga ook op weg.
Eerst tel ik per auto een stuk Oranjekanaal.
Rustig rijdend, papiertje en pen erbij. De
resultaten zijn voorspelbaar: wilde eenden.
Vandaag wat weinig, maar 28 stuks. Dit jaar
geen waterhoentjes. De zon breekt van tijd tot
tijd door de wolken. Mooi gezicht op het
winterlandschap. ‘s Ochtends vroeg staat de
dag op ontwaken. Het is net alsof licht en lucht
een belofte inhouden. Maar eens kijken wat
het verder wordt vandaag. Vervolgens naar de
Brunstingerplassen. Die plassen of plasjes zijn
een overblijfsel van de vroeger uitgestrekte
heidevelden en zandgronden in Drenthe. Het
is een klein gebied, deel uit makend één van
de overstapjes van de ecologische structuur
Fochteloërveen, Witterveen, Hijkerveld, ZuidHijkerzand naar het grote Dwingelderveld.

Eerst het Oostelijke deel. Ik stap uit en klauter
via zo’n stapbankje over hek en schrikdraad.
Door kou en het klimmen der jaren worden de
spieren er niet soepeler op. Ik heb moeite om
mijn been over het draad te hijsen. Het veld
ligt er betoverend bij. Spierwitte sneeuw, bijna
zwarte boomstammen en struiken, vuilgele
graspollen (pijpestrootje), grijzige wolken met
witgele rand, hier en daar wat aarzelend de
lichtblauwe lucht en een zonnetje dat er
geel/oranje doorheen piept. Fantastisch
kleurenpalet. De sneeuwkristallen schitteren,
ik adem witte stoom uit en de kou bijt in mijn
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wangen. Heerlijk. Na een stukje zandweg sla
ik af door de hei, beklim een klein zandtopje
en heb uitzicht op de vennetjes. Zoals
gebruikelijk zit er helemaal niets. In de meer
dan twintig jaar, dat ik dit stuk in de winter tel,
heb ik één keer een aalscholver gezien. Ik kijk
rond of ergens een klapekster zit. Op een klein
duintje zie ik 2 kopjes mijn kant opkijken.
Twee reeën. Hoewel zij donkerbruin zijn, zijn
zij toch volmaakt gecamoufleerd. Verderop
hebben twee buizerds de lente en elkaar in de
kop. Ik vraag mij af waar zij in de winter van
leven. Geen prooi te bekennen. Van een
klapekster of een andere leuke wintersoort
geen spoor. Maar dat maakt niet uit. Een
waarneming
in
de
zin
van
geen
geconstateerde aanwezigheid is voor SOVON
even belangrijk is als wel een. Doorredenerend zou een vogelloos Nederland vol
waardevolle waarnemingen van ontbreken van
soorten zijn, want het gaat om het tellen van
gebieden. Maar een landschap met vogels is
mij toch liever.

Op de terugweg klim ik weer moeizaam over
het hek, haal mijn telescoop uit de auto en aan
de andere kant van de weg opnieuw over het
hek. De spieren zijn er niet soepeler op
geworden. Op naar het Dijkjesveen. Na een
stukje zandweg loop ik op een door schapen
uitgesleten paadje door de hei. Aan de sporen
te zien had een vos hetzelfde idee. Ik zie hem
niet. Dan dwars door de besneeuwde hei naar
een heuveltje met uitzicht op de plas. Het
water staat in een lager deel nog vrij hoog en
is niet bevroren, dus van pol tot pol kom ik op
mijn bestemming. De sneeuw, die op de
heideplanten ligt, heeft inmiddels ontdekt, dat
mijn kuit boven mijn sokrand en onder de
broek niet bedekt is. Koud! Gelukkig zie ik iets
in de plas. Vier wilde eenden en twaalf
wintertalingen. Het licht is niet geweldig en de
afstand relatief groot. De zon speelt
verstoppertje. Voor de vorm gebruik ik mijn
telescoop. Maar dat heeft vandaag weinig
meerwaarde, mijn 12x50 zou ook volstaan.
Dus ik zeul de telescoop weer mee op de
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terugweg. Telescopen zijn geweldig: bij mooi
weer en wanneer er iets interessants zit. Bij
het is vaak een overbodige en onhandige
ballast. Op naar de Beilervaart. Net als het
Oranjekanaal is dit een telgebied per auto. Ik
tuf langs de vaart met op de achtergrond
rustige
pianomuziek:
Satie.
Uitermate
rustgevend. Hetzelfde geldt voor vogels in de
vaart. Het lijkt vandaag een ‘ik ben een
wintervisser en dat zullen ze weten’-dag. Zo’n
tien vissers zitten op gepaste, dus grote
afstand van elkaar te vissen. En er zit niets,
behalve een tweetal blauwe reigers, die hopen
dat de mens voor de dagelijkse portie voedsel
zorgt. Het is druk op de weg langs de vaart.
De hoogte van de benzineprijzen lijkt recht
evenredig met het gebruik van de auto;
onbegrijpelijk in deze tijden van recessie.

Als laatste naar de Brunstinger zandwinplas.
Ik stap uit, neem kijker en telescoop mee en
glibber zo’n 200 meter langs een van een stuw
voorzien waterloopje naar de plas. Ook hier de
‘normale’ bezetting: vijf meerkoeten, acht
wilde eenden en eenendertig kuifeenden. Aan
een kolkje in het water meen ik een dodaars te
hebben gespot. Hij komt niet meer boven
water, dus ik zal mij wel hebben vergist. Op de
terugweg zitten aan de andere kant van de
weg in het waterloopje een grote zilverreiger
en een knobbelzwaan. Helaas buiten mijn
telgebied. Dus ze kunnen nog zo hun best
doen, maar zij tellen vandaag niet mee.
Terug in Hijken maak ik koffie, worstel mij door
het gedigitaliseerde gegevensinvoersysteem
van SOVON en voer mijn resultaten in. Al
vallen ze, zoals gebruikelijk, qua soortenrijkdom wat tegen, het was een prachtige
morgen. Goed dat zo’n verplichting je aanzet
tot activiteit in plaats van lui achter de krant te
blijven hangen en je tijd te verdoen. Een
voldaan gevoel resteert.

Joop Kramer
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MIDWINTERTELLING 2013
VERSLAG EN RESULTATEN

Inleiding
Jaarlijks vindt halverwege de maand januari
de Midwintertelling plaats. De Midwintertelling
maakt deel uit van een internationale telling
om de overwinterende populaties in de hele
flyway van Azië tot Afrika in kaart te brengen.
Tijdens de telling wordt geprobeerd om een zo
volledig mogelijk beeld te krijgen van de
aantallen en van de verspreiding van
watervogels in ons land. Daarvoor worden in
aanvulling op de grote wateren die
maandelijks worden geteld, ook grindgaten,
kleinere wateren, kanalen, beken, agrarisch
gebied en bebouwde kommen onder de loep
genomen. In Drenthe liggen verspreid over de
provincie ongeveer 300 vaste telgebieden die
vrijwel jaarlijks worden geteld op watervogels.
In 2013 was het alweer de 47e keer dat de
telling werd georganiseerd. De telling was in
het weekend van 12/13 januari met uitloop
naar de vrijdag ervoor en de maandag erna.
Dit is het verslag van de telling. Een flink deel
van de tellingen is inmiddels ingevoerd via de
SOVON-site of via telformulieren aangeleverd.
Weersomstandigheden
De Midwintertelling van 2013 werd voorafgegaan door relatief zacht winterweer met
geen vorst van betekenis en relatief veel
neerslag. Doordat we in de eerste helft van de
winter in het geheel niet te maken hebben
gehad met langdurige vorstperiodes hebben
de weersomstandigheden niet geleid tot
wegtrek van watervogels wegens ijsbedekking. De omslag naar kouder winterweer viel
precies
in
het
weekend
van
de
Midwintertelling. De nacht van donderdag op
vrijdag was de start van een lange
vorstperiode. Doordat het bewolkt was werd
het nog niet heel erg koud. Op vrijdag steeg
de temperatuur tot net iets boven het
vriespunt. Tegen het eind van de ochtend liet
de zon zich steeds meer zien en omdat het
maar weinig waaide was het erg aangenaam.
's Middags trokken er opnieuw wolkenvelden
binnen en aan het eind van de middag begon
het licht te sneeuwen. De zaterdag begon
koud na een heldere nacht. Ook overdag was
het grotendeels onbewolkt en kwam het kwik
niet boven het vriespunt. Er stond slecht een
lichte bries uit het noordoosten. Het prachtige
winterweer (de eerste mooie winterdag van de
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2000-2012

n telgebieden
dodaars
fuut
aalscholver
roerdomp
blauwe reiger
grote zilverreiger
ooievaar
knobbelzwaan
kleine zwaan
wilde zwaan
toendrarietgans
taigarietgans
rietgans spec.
kolgans
grauwe gans
soepgans
zwaangans
indische gans
canadese gans
brandgans
nijlgans
bergeend
muskuseend
manderijneend
smient
krakeend
wintertaling
wilde eend
soepeend
pijlstaart
slobeend
tafeleend
kuifeend
toppereend
brilduiker
nonnetje
grote zaagbek
blauwe kiekendief
ruigpootbuizerd
smelleken
slechtvalk
meerkoet
waterhoen
waterral
scholekster
goudplevier
kievit
bokje
watersnip
wulp
witgat
kokmeeuw

14

gemiddeld
247
13
50
207
0
123
19
96
146
104
79
5772
399
2216
1390
282
218
2
1
202
60
165
2
0
1
4021
108
496
20293
348
16
34
154
499
0
34
14
119
13
1
1
1
1364
186
1
1
5
571
1
19
11
3
1110

Midwintertelling 2013
kanaal
TOTAAL
68
229
10
17
11
61
66
167
0
2
73
114
20
61
187
188
52
211
10
33
180
329
18
11755
0
485
806
811
0
1833
68
423
29
161
6
6
0
0
66
180
0
28
39
355
2
8
6
6
0
0
625
1485
108
207
129
322
2142
10823
74
206
4
4
6
16
21
132
200
709
2
2
5
22
0
14
31
62
0
4
0
0
0
0
0
0
461
953
89
181
1
1
0
0
0
0
0
167
0
0
0
2
0
0
1
1
481
1300
428

ven
82
0
0
1
0
6
1
1
9
0
69
27
85
1
125
150
3
0
0
7
0
17
0
0
0
43
29
76
1514
2
0
4
78
43
0
4
2
0
2
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4

vijver
17
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
50
0
0
0
10
2
0
0
0
0
0
0
293
72
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
92
74
0
0
0
0
0
0
0
0
246
4

zandgat
33
2
44
61
2
8
21
0
22
1
0
0
0
0
1
66
22
0
0
27
0
36
2
0
0
644
60
29
5087
51
0
1
24
393
0
11
12
7
0
0
0
0
349
2
0
0
0
0
0
0
0
0
489
88

divers
29
5
6
39
0
27
19
0
127
22
80
11710
400
4
1704
139
57
0
0
80
18
261
4
0
0
173
10
88
1787
7
0
5
9
69
0
2
0
24
2
0
0
0
42
16
0
0
0
167
0
0
0
0
84
677
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stormmeeuw
kleine mantelmeeuw
zilvermeeuw
grote mantelmeeuw
ijsvogel

618
2
464
4
5
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1201
0
410
2
1

winter) leidde tot veel wandelaars buiten. De
zondag was wederom een ijsdag. In de
ochtend was het bewolkt en viel er lichte
sneeuw. In de middag kwam de zon er af en
toe door. Wind was er nauwelijks. De
maandag verliep min of meer als de zondag.
Afgaande op het bovenstaande behoeft het
geen nadere toelichting dat verreweg de
meeste
waarnemers
onder
gunstige
omstandigheden hebben kunnen tellen. Op
slechts 6 formulieren werd het hokje ongunstig
aangekruist. In de meeste gevallen ging het
daarbij om de verstorende aanwezigheid van
recreanten. Vanwege de invallende vorst
tijdens het telweekend stonden vooral op
zondag en maandag mensen naar een
dichtgevroren water te koekeloeren, in de
meeste gevallen kleine vennetjes. In totaal
waren 30 telgebieden volledig bedekt met ijs,
56 telgebieden waren deels dichtgevroren en
in 136 telgebieden was geen of slechts
nauwelijks sprake van ijsbedekking.
Resultaten
In totaal zijn 35.461 vogels geteld, verdeeld
over 47 soorten. Dat is ruim (c. 7000 vogels)
minder dan het gemiddelde aantal getelde
vogels in de periode 2000 t/m 2012. Een
enkele waarnemer gaf zelfs op het telformulier
aan dat er duidelijk minder watervogels geteld
zijn dan in andere jaren. Opvallend is dat er
aanzienlijk minder Wilde eenden zijn geteld
dan normaal (zie ook tabel 1). Het aantal
Wilde eenden tijdens de Midwintertelling van
2013 bedroeg slechts ongeveer de helft van
de gemiddelde aantallen over de periode 2000
t/m 2012. De afname van de Wilde eend is
geen Drents fenomeen, ook landelijk gaat de
soort gestaag achteruit, met name in de zoete
wateren (Hornman et al., 2012). Sinds de
eeuwwisseling neemt het landelijk aantal
overwinterende Wilde eenden jaarlijks af met
ongeveer 4%. Een zelfde, of zelfs grotere
neergang in aantallen is te zien bij de Smient.
In de periode 2000 t/m 2012 lag het
gemiddelde nog op ongeveer 4000 vogels. In
2013 zijn nog geen 1500 exemplaren geteld.
Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven.
De landelijke trend is onduidelijk, al zijn er
aanwijzingen dat Smienten noordelijker
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overwinteren (Hornman et al., 2012). Op
landelijk niveau speelt Drenthe in elk geval
totaal geen rol van betekenis als het gaat om
de overwintering van Smienten. De combinatie
van groot open water (rustgebied) en
voedselrijke graslanden (foerageergebied)
ontbreekt in grote delen van Drenthe. De soort
is binnen onze provincie voornamelijk
aangewezen op de laagveengebieden in de
kop van Drenthe en daar worden de
hoogproductieve graslanden langzamerhand
omgevormd tot graslanden die minder
aantrekkelijk
zijn
voor
Smienten
als
foerageergebied. Van de eendachtigen scoren
alleen de Krakeend en de Kuifeend in 2013
ruim boven het langjarig gemiddelde. De
toename van de Krakeend is in lijn met de
landelijke trend. Sinds de eeuwwisseling
neemt de soort jaarlijks met 9% toe (Hornman
et al., 2012). De lange termijntrend van de
Kuifeend is niet eenduidig. Deze soort
fluctueert sterk en reageert over het algemeen
snel op perioden met streng winterweer.
Voor de overwintering van de Toendrarietgans
behoort Drenthe tot één van de belangrijkste
provincies van Nederland. Vooral in het
uitgestrekte veenkoloniale landschap langs de
oostgrens vindt de soort een gedekte tafel in
de vorm van allerlei oogstresten. De soort
komt echter met de Midwintertelling niet goed
uit de verf. De tijdens de Midwintertelling
getelde 11.710 exemplaren vallen in het niet
bij de 60.185 vogels die in hetzelfde weekend
zijn geteld in het kader van de ganzen- en
zwanentelling (gegevens van Jaap Ruiter uit
de aankondigingsbrief bij de ganzen- en
zwanentelling van 16/17 maart 2013). Met die
laatste tellingen wordt een veel betere indruk
verkregen over verspreiding en aantallen in de
wintermaanden.
Leukste meldingen zijn ongetwijfeld de twee
Roerdompen bij zandgat America (Een) en
zandgat Kostvlies (Gasselte). Roerdompen
worden zelden waargenomen tijdens de
Midwintertelling. Door de verborgen leefwijze
wordt de soort meestal niet opgemerkt. De
kans is groot dat ook elders wel Roerdompen
overwinteren. Een beschrijving van de
waarneming in zandgat Kostvlies door Remco
Drewes wil ik jullie niet onthouden:
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“Luid lawaai uit de rietkraag waarna
Roerdomp te water met boven hem een Havik
cirkelend. Zwemmend de kant gehaald en veel
kabaal weer in het riet gaan staan. Havik
vloog vervolgens weg.”
Waarnemers
Tellingen van de volgende waarnemers zijn in
het overzicht verwerkt:
M. van der Aart, P. Arends, P. Baas, A.
Bartelds, B. Bernardus, R. Blaauw, T. Bode,
P. Boelhouwer, S. Boonstra, K. Bouma, K.
Bouwer, D. Bresser, G. Bril, E. van Bruggen,
H. Cleveringa, A-J. van Dijk, R. Drewes, R.
Echten, J. van Ginkel, L. de Groote, J.
Grotenhuis, D. Haanstra, R. Heida, C.
Heideveld, B. Hoentjen, R. Hoogenhout, F.R.
ten Hoor, H.J. Huiskes, D.C. Jensma, J.
Kleine, G. Klunder, T. Knegt, J. Kramer, W.
Laning, J. Lok, F. Mager, J. Mager, B.
Mekkes, H. Mekkes, G. Meijers, A.H. van der
Meulen, H. Moorlag, G. Mulder, H. Olk, R.
Penninx, H. en J. Remmerswaal, D. Rijkers, J.
Santing, H. van Schuppen, H. Sloots, W.
Spoelder, H. Steendam, P. Swierstra, G.A.
Taatgen, P. Troost, M. van der Veen, P. Verra,
W. de Vries, Y. de Vries en K. van Zegeren.
Bronnen
Hornman M, Hustings F., Koffijberg K.,
Kleefstra R., Klaassen O., van Winden E.,
SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep & L.
Soldaat. 2012. Watervogels in Nederland in
2009/2010.
SOVON-rapport
2012/02,
Waterdienst-rapport BM 12.06. SOVON
Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
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en aan het eind van de zomer worden
teruggestuurd.

Harold Steendam

Bijzondere waarnemingen
1 januari t/m 26 maart 2013
Het voorjaar breekt heel voorzichtig weer aan.
Dit betekent dat de roodhalsfuut weer in
Diependal aanwezig is. De eerste werd
waargenomen op 2 maart. Was Diependal
altijd een goede plek voor roerdomp, dit is het
nu het gebied rond het Leekstermeer.
Om u op de hoogte houden van de
bijzondere waarnemingen in Drenthe is
deze rubriek opgestart. In deze rubriek
zullen de meest leuke en bijzondere
vogelwaarnemingen van de afgelopen
maanden kort samengevat worden.
Afgelopen
maanden
werden
diverse
roerdompen op verschillende locaties in dit
gebied gezien. In dit gebied werd op 20 maart
tevens de eerste lepelaar gezien. De grote
zilverreiger is inmiddels niet meer weg te
denken in deze periode van het jaar. Met meer
dan 1100 waarnemingen is deze soort na de
buizerd de meest ingevoerde soort.

Harold Steendam
Coördinator Midwintertelling

Fenologie 2013
In deze onzekere tijden van crisis zijn er
gelukkig enkele vaste terukerende fenomenen
in een jaar die het leven enigszins
voorspelbaar en aantrekkelijk maken. De
terugkeer van de tjiftjaf of de boerenzwaluw
bijvoorbeeld. Maar ook de eerste zang van de
fluiter. De aankomst van deze soorten
betekent dat de zomer in aantocht is.
In deze nieuwsbrief is een lijst opgenomen
met soorten die we deze zomer weer
verwachten. De lijst kan worden ingevuld
(hoeft niet voor alle voorgeschreven soorten)
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Amerikaanse wintertaling 23-03-2013 Mepper Hooilanden
(foto: Pieter Doorn)

Wilde zwanen waren in Drenthe in grote
groepen te vinden. De grootste groep bestond
uit 500 vogels welke gezien was bij Nieuw
Balinge. Een andere grote groep (300) werd
gezien nabij Roswinkel. Ook dit jaar werden
weer veel kleine rietganzen gevonden tussen
groepen met kol- en toendrarietganzen. In
totaal werden 107 waarnemingen doorgegeven. Een andere bijzondere gans, de
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roodhalsgans werd waargenomen nabij
Dalen (7 januari), Leekstermeer (10 januari),
Exloo (12 januari), rond het Zandgat te Beilen
(24 - 29 januari), rond Zuidlaren (2 ex van 10 –
13 februari) en tenslotte op 17 februari bij het
Leekstermeer. Hiermee waren het uitzonderlijke goede maanden voor deze soort. Twee
casarca’s waren van 1 – 13 januari aanwezig
nabij
Zeijen.
Daarnaast
werden
ook
casarsca’s gezien op 6 januari nabij Holtinge,
twee op 23 januari nabij Meppel en op 17
februari twee bij Nieuw Weerdinge. De meest
bijzondere soort van deze maanden werd
gezien 22 maart, namelijk een adult mannetje
amerikaanse wintertaling in de Mepper
Hooilanden. De vogel was aanwezig in een
groep wintertalingen. Het betreft de tweede
ooit voor de provincie Drenthe. De
zomertaling
werd
voor
het
eerste
waargenomen op 27 januari bij Meppel, een
erg vroege waarneming. Een witoogeend
werd op 5 januari op het Holtveen
(Dwingelderveld) waargenomen. Toppers
werden waargenomen op het zandgat Nijstad
nabij Hoogeveen en twee exemplaren op 20
februari op het Leekstermeer. Van Brilduiker,
nonnetje en grote zaagbek werden
respectievelijk 87, 124 en 289 waarnemingen
doorgegeven. De Grootste groepen waren
respectievelijk 20, 20 en 22. Een schaarse
exoot voor Drenthe, de rosse stekelstaart
was aanwezig in de tweede helft van maart op
de zuidkant van het Zuidlaardermeer.
Rode wouwen werden door de vele
oostenwind relatief veel gezien in maart. In
totaal
werden
er
33
waarnemingen
doorgegeven. De zeearend wordt met het jaar
algemener. Op maar liefst 14 plekken werden
zeearenden gezien. De eerste bruine
kiekendief werd gezien op 2 februari. Van de
blauwe kiekendief werden maar liefst 669
waarnemingen
doorgegeven.
De
ruigpootbuizerd was zeldzamer dan de
afgelopen twee jaar, maar nog altijd veel
algemener dan de jaren daarvoor toen er
vrijwel geen ruigpootbuizerden werden gezien.
In deze periode werden op 22 locaties
ruigpootbuizerds waargenomen.
Van het
smelleken
en
slechtvlak
werden
respectievelijk 34 en 110 waarnemingen
doorgegeven.
De dagen tussen 2 en 6 maart waren
uitzondelijk voor kraanvogels. Deze dagen
werden
namelijk
65
waarnemingen
doorgegeven, waarvan de grootste groep een
groep van 200 vogels nabij Emmen betrof.
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Een mooie verschijning was een vrijwel zeker
ontsnapte Chinese kraanvogel, welke werd
gezien op 20 februari bij het Leekstermeer, 1
maart bij Witten en van 6 tot 11 maart bij
Hoogeveen.

Kraanvogels 05-03-2013 Rolde (foto: Christiaan Teule)

De eerste scholekster werd waargenomen op
2 maart en de eerste kleine plevier op 8
maart. Bokjes werden op 15 plekken gezien.
De eerste regenwulp werd op 16 maart en de
eerste tureluur op 4 maart waargenomen. De
enige geelpootmeeuw werd op 4 februari in
Assen gezien. Pontische meeuwen werden
op verschillende dagen in Assen en op het
zandgat de Mussels gezien. De enige
velduilen
werden
gezien
op
het
Dwingelderveld, nabij Exloërveen en Emmen.
De elke jaar schaarser wordende ijsvogel
werd maar op 17 verschillende plekken
waargenomen. Ook deze winter zal niet
meegeholpen hebben aan de wederopstand
van deze vogel. Ook dit jaar worden er weer
middelste bonte spechten in Drenthe
gezien, namelijk op het Landgoed de Klencke
nabij Oosterhesselen, het Noordbargerbos bij
Emmen en Landgoed Dickninge nabij Meppel.
Grote gele kwikstaarten waren schaars
vanwege het vele vriesweer, met als gevolg
maar
8
waarnemingen.
De
eerste
rouwkwikstaart werd waargenomen op 26
maart in de Mepper Hooilanden. Pestvogels
konden worden waargenomen van 9 tot 30
januari en 19 tot 22 februari in Assen. De
groepen varieerden van 2 tot 11 vogels en
bevonden zich met name bij de ligusterbes
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aan de Veemarkt. Verder werden er
pestvogels waargenomen op 1 januari in
Emmen (1) en 1 maart in Nieuw-Roden (1).
De eerste zingende tjiftjaf en de eerste
blauwborst werden op respectievelijk 3 maart
en 22 maart waargenomen.
Vuurgoudhaantjes waren schaars met 4
waarnemingen. Baardmannetjes werden op
twee plekken nabij het Leekstermeer gezien.
Van de klapekster werden meer dan 300
waarnemingen doorgegeven. Bonte kraaien
werden gezien van 3 – 13 januari nabij
Veenhuizen, op 9 januari nabij Koekange, op
10 januari bij Buinen en 1 op 26 januari bij
Dwingeloo. De steeds algemener wordende
raaf werd op diverse plekken in de provincie
waargenomen.
In
totaal
werden
32
waarnemingen doorgegeven.

Europese kanarie 23-02-2013 Assen
(foto: Lutie de Jong)

De keep was een algemene verschijning deze
winter met op diverse plekken hele grote
groepen.
De
grootste
groep
werd
waargenomen nabij Westerbork. Hier was een
groep van meer dan 1800 vogels aanwezig.
Leuk was de aanwezigheid van een zingend
mannetje europese kanarie van 14 februari –
21 maart te Assen. De zeldzame frater werd
waargenomen op 4 januari nabij Hijken en op
21 januari nabij het Leekstermeer. In beide
gevallen betrof het een groep van 7 vogels.
Barmsijzen zijn deze winter zeldzaam. Op
twee locaties werden grote en op 10 locaties
kleine gevonden.

Jaargang 25 (nr. 1): april 2013

waarnemingen zullen in het archief verwerkt
worden.

Eelke Schoppers
Coördinator BSP Drenthe

Sovon blaast kraaienmars
over treurnis vogels
boerenland
Een klucht patrijzen. Waar zie je die nog. De
grutto’s, kieviten en wulpen van de Vledders
aan de Vledderweg ten westen van
Hoogeveen. Waar zijn ze gebleven. Het gaat
erg slecht met de vogels van het boerenland.
Sinds 1960 verdween 75 procent van de
broedpopulaties. Ruilverkaveling, schaalvergroting, ontwatering, vroeger maaien en
bestrijdingsmiddelen zijn de oorzaken. Sovon
Vogelonderzoek Nederland luidt de noodklok
in Vogelbalans 2012, thema boerenland, en
riep 2013 uit tot Jaar van de Patrijs.
De klucht ligt in egelstelling in het
voorjaarsgras. Tien, twaalf vogels in een
cirkel, de koppen naar buiten gericht. Van alle
kanten kunnen ze gevaar zien aankomen. Dan
vliegt een havik over. De patrijzen vliegen op,
de klucht splitst zich razendsnel in twee of drie
kleinere groepen en verspreiden zich over het
weiland. Slechts dertig meter verder dalen alle
vogels vrijwel tegelijk neer in hoger gras.

Patrijzen in de sneeuw. (Foto: L’udo Remeník)

Mist u uw eigen waarneming?
Voer
deze
in
het
vervolg
in
op
www.waarneming.nl of geef deze aan mij door
via mail op per post (zie achterzijde). Alle
waarnemingen,
algemeen,
schaars
of
zeldzaam zijn welkom.
Het gaat erom wat u de moeite vindt te
melden. De ingevoerde of ingezonden
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Verdwaasd kijkt de roofvogel naar de grond en
daalt op een weilandpaal neer. Hij weet niet
meer wat hij moet. De patrijzen hebben hem
afgetroefd. Dat tafereel zag ik in de
tachtigerjaren van de vorige eeuw nog op de
weilanden waar nu de stadswijk Erflanden ligt.
Later vond ik tussen de in aanbouw zijnde
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huizen hier en daar nog een patrijs. Soms zie
je op de weilanden van veehouder Neutel aan
de Nijstad nog enkele patrijzen. Het kleine
hoen is in heel Drenthe, zeg maar in heel
Nederland, zeldzaam geworden. Sovon
schrijft: ‘Hij geniet de twijfelachtige eer de
soort te zijn die in het Europese boerenland
het sterkst in aantal is achteruit gegaan.’
Vriend L’udo Remeník uit Zabokreky, ten
zuiden van onze Slowaakse partnerstad
Martin, stuurt een serie foto’s van patrijzen in
de sneeuw. ‘Kom hier maar kijken. Plenty
patrijzen.’ Kluchten van twintig patrijzen zijn op
het boerenland van Slowakije, Polen en
Frankrijk normaal. In de tachtiger jaren hoorde
je in het vroege voorjaar de haantjes roepen
op de akkers aan de Haarweg tussen
Tiendeveen en Nieuw Balinge. Door je verdekt
op te stellen en met een beetje geluk kon je ze
zien. Uitgestrekte hals, geopende snavel
schuin omhoog en maar roepen om het
territorium af te bakenen. In de vroege
ochtend zag je het condenswolkje uit de
snavel komen.
Kleinschalig cultuurland
Een afwisseling van kleine akkers, weilanden
omzoomd door houtsingels, heggen, ruige
overhoekjes,
poelen,
rietkragen
en
struikgewas. Eigenlijk een beetje rommelig
kleinschalig cultuurlandschap. Daar voelen
patrijzen zich thuis. En dan gaat het in de
eerste plaats om de overlevingskansen van de
kuikens.
Want
in
het
kleinschalige
cultuurlandschap zijn veel insecten. Patrijzen
zijn hoenders die horen tot de familie van de
fazanten. Net als kippen krijgen ze kuikens die
zelf hun voedsel moeten zoeken. Het zijn
nestvlieders in tegenstelling tot jongen van
een merel die moeten worden gevoerd
(nestblijvers). Wel neemt de hen haar kuikens
mee naar plekken waar mierenhopen liggen.
De hen, maar ook haar kuikens, krabben
mierenhopen met hun kippenpoten open. De
kuikens eten de eiwitrijke miereneieren en poppen. In een kleinschalig landschap zijn
veel meer plekken met insecten die voor
patrijzen- en fazantenkuikens makkelijk
beschikbaar zijn. Maar het gaat niet alleen om
de patrijs. In de kleinschaligheid van het
vroegere Drentse landschap hoorde je de
veldleeuwerik, kievit, wulp, grutto, scholekster,
zomertortel, steenuil en ringmus. Het einde
van de grootschaligheid is helaas nog niet in
zicht. Drentse veehouders mogen van het
provinciebestuur nog grotere bedrijven
opzetten. De enige beperking is de eis de
ammoniakuitstoot
sterk
te
reduceren.
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Aanpassingen als weilandrandbeheer en
aanleg van poelen en houtsingels worden
door de bestuurders niet geëist. Blijkbaar moet
de laatste kievit naar het museum.
Grootste verliezer
De veldleeuwerik klimt melodieus zingend al
fladderende omhoog tot hij een stip is in de
blauwe voorjaarslucht. Niet één, maar vijf, zes.

Nest van een veldleeuwerik bij Necpaly
(foto Hero Moorlag)

Jan de Vries en ik staan op een heuvel bij
Necpaly ten zuiden van Martin. We vinden het
nest van de dappere weidevogel. Sovon
schrijft in Vogelbalans 2012 dat deze
voorheen alledaagse vogel in ons land sinds
1960 met maar liefst 96 procent in aantal is
afgenomen. Zijn lied is verstomd. De
veldleeuwerik is de grootste verliezer. De
oorzaken zijn nu wel bekend. Om hem te zien
of te horen, moet je naar de Waddeneilanden
of naar Friesland. Maar wacht even. In het
Mantingerveld moet je eens afstappen op het
fietspad langs de Haarweg tussen de golfbaan
Martensplek
en
Nieuw
Balinge.
Natuurmonumenten heeft links en rechts van
het pad de toplaag van de akkers verwijderd.
De heide met poelen en plasdras situaties zijn
terug. Hier, in het Mantingerveld, zingen in
april
en
mei
als
vanouds
enkele
veldleeuweriken. Een paar kieviten en wulpen
wagen zich in deze nieuwe natuur. In de
singel zingt een geelgors. Toch nog wat
lichtpuntjes in de grootschaligheid van het
cultuurlandschap.

Hero Moorlag

19

Nieuwsbrief

Jaargang 25 (nr. 1): april 2013

WAT IS DE WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE?
De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni 1977 opgericht met als doel het organiseren en stimuleren
van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en
natuurbescherming, speciaal in de provincie Drenthe. Daarnaast is publicatie van de resultaten van het door de
WAD georganiseerde en gestimuleerde onderzoek een belangrijke doelstelling en heeft de
WAD de functie van SOVON-districtsraad op zich genomen.
In 1982 heeft de WAD, in samenwerking met de provincie Drenthe, het boek ‘Vogels van
Drenthe' uitgegeven. Met ‘Broedvogels van de provincie Drenthe’, in 1996, hebben WAD,
SOVON en de provincie Drenthe opnieuw samengewerkt. ‘Wintervogels in Drenthe’, een
boek over vijf jaar wintertellingen in januari (1995-1999), is de nieuwste uitgave van de
WAD. Dit boek verscheen eind 2001.
De WAD biedt vogelaars de gelegenheid om in het periodiek ‘Drentse Vogels’ verslag te
doen van hun onderzoek in Drenthe. In de loop van de jaren heeft dit blad bij
vogelonderzoekers in binnen en buitenland een uitstekende reputatie opgebouwd. Iedereen
die de WAD wil steunen kan dit in de eerste plaats doen door mee te werken aan de diverse vogelonderzoeken.
Ook kan iedereen donateur worden voor € 12,00 per jaar (organisaties betalen € 24,00 per jaar). Donateurs
ontvangen automatisch ‘Drentse Vogels’ na uitkomen en betaling van contributie. U kunt zich als donateur
aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening 3870292 t.n.v. Werkgroep Avifauna
Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. Graag gehele naam invullen (afkorting wordt niet herkend) en
nieuwe donateurs ook graag adresgegevens vermelden.
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