NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN DE VOORZITTER
Deze nieuwsbrief ontvangt u nu al in verband met
de uitnodiging voor de WAD-avond in februari.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich
daarvoor aan te melden, hebben we besloten tot
deze extra uitgave. Meldt u zich daarvoor wel via
de mail aan, want we kunnen maximaal 80
vogelaars welkom heten. Tevens in deze
nieuwsbrief een uitnodiging om u aan te melden
voor een BPM-cursus.
De reguliere uitgave van de volgende nieuwsbrief
kunt u begin april verwachten. Kopij voor deze
nieuwsbrief ontvangen we graag uiterlijk 15 maart
a.s.
Was het overal al nat en sompig met de regen
van de laatste dagen is het verzadigingspunt
duidelijk overschreden. Overal zie je akkerland en
natuurgebieden steeds meer veranderen in grote
waterplassen. Kabbelende stroompjes zijn
veranderd in modderige waterstromen. En beken,
riviertjes en andere waterstromen kunnen het vele
water niet meer aan. Kortom: veel water overal.
En dan komen er ook vragen boven: Wat betekent
al dat water voor onze januaritelling? Zullen de
resultaten anders zijn dan in voorgaande jaren?
En dan even door naar het voorjaar. Hoe lang
blijft het overal nat en wat zou dat kunnen
betekenen voor de vogels die op de grond
broeden. Dat kan best wel eens een interessant
voorjaar gaan worden wat dat betreft.

Ook voor de WAD breekt er een boeiend jaar aan.
Eind 2011 hebben we als bestuur nagedacht over
de toekomst. Hoe willen we als WAD verder en
hoe geven we dat handen en voeten. We hebben
voor onze plannen in 2012 gekozen om zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij wat de WAD wil zijn. En
dan komen we bij de doelstellingen, zoals deze
indertijd zijn geformuleerd bij de oprichting:
Het organiseren en stimuleren van ornithologisch
onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden ten
dienste van vogel- en natuurbescherming,
speciaal in de provincie Drenthe.
Het jaarplan voor 2012 is – meer dan in afgelopen
jaren – een afgeleide van deze doelstelling. We
willen ons als bestuur minder met het besturen
bezig houden en meer activiteiten ontplooien.
Concreet:
- Aantal bestuursvergaderingen van 6 naar 3;
- In plaats daarvan 3 werkbijeenkomsten voor
projecten en activiteiten;
- Jaarlijks een WAD-avond een trekteldag.

Sjoerd Boonstra
Voorzitter WAD
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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.

AGENDA
9 febr.
1 mrt.
12 mrt.
15 mrt.
24 mei

WAD-avond ICO-gebouw Assen
Bestuursvergadering
Ganzen- en zwanentelling
Sluiting kopij nieuwsbrief
WAD-bestuursvergadering

Ook iets te melden voor de agenda? Een
lezing over vogels of een andere activiteit? Dit
kunt u doorgeven op het redactieadres!

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.

REDCACTIE EN VORMGEVING
Sjoerd Boonstra
Grasbeemd 19
9403 MH Assen
info@avifaunadrenthe.nl

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.
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Drenthe en
SOVON.

Jaargang 24 (nr. 1): januari 2012

Nieuwsbrief

UITNODIGING
WAD-AVOND
9 FEBRUARI 2012
AANVANG: 20.00 UUR
ICO-GEBOUW, ZUIDHAEGHE 2 TE ASSEN
Aanmelden: info@avifaunadrenthe.nl

Werkgroep Avifauna Drenthe

I NLEIDING 1:
W INNAARS EN V ERLIEZERS , EEN OVERZICHT
A REND VAN D IJK NEEMT ONS MEE OP REIS . E EN
GLOBAAL OVERZICHT VAN DE VOGELPOPULATIE
IN D RENTHE EN DE VERANDERINGEN DAARIN .

I NLEIDING 2:
RUIGPOOTUIL

M ARNIX J ONKER VERTELT OVER DE
HERONTDEKKING VAN DEZE UILENSOORT IN ONZE
PROVINCIE .

I NLEIDING 3:
KRAANVOGEL

H ENK D OMMERHOLT GEEFT EEN OVERZICHT VAN
DE SUCCESVOLLE TERUGKEER VAN DE
KRAANVOGEL .

I NLEIDING 4:
WILDE ZWAAN

A REND VAN D IJK LIGT EEN TIP VAN DE SLUIER OP
ROND HET GEHEIM VAN DE BROEDENDE WILDE
ZWAAN .
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BMP-CURSUS
ZUIDOOST-FRYSLÂN EN WESTDRENTHE 2012

In het grensgebied van de provincies Fryslân
en Drenthe worden vele prachtige bos-, heideen beekdal-natuurreservaten beheert door It
Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Enkele voorbeelden zijn de
Bakkefeansterdunen, Lendevallei, Nationaal
Park Drents-Friese Wold en Nationaal Park
Dwingelderveld.
Om de kwaliteit van deze terreinen te
bewaken zijn onder andere gegevens over de
broedvogelpopulaties van belang. Daarbij
maken de terreinbeheerders graag gebruik
van vrijwilligers.
Voor broedvogelinventarisaties wordt landelijk
de door SOVON ontwikkelde BMP-methode
gebruikt (Broedvogel Monitoring Project). Aan
de hand van een aantal veldbezoeken, waarbij
vogelwaarnemingen op een afgesproken
manier worden genoteerd, kan worden
geïnterpreteerd hoeveel broedparen per soort
in een gebied aanwezig zijn geweest. Deze
informatie is van belang voor het evalueren
van beheer en beleid (o.a. ook de Natura
2000-status). In de cursus is de automatische
verwerking van resultaten via www.sovon.nl
inbegrepen.
Helaas zijn er op dit moment in een aantal
belangrijke gebieden weinig vrijwilligers actief
die de BMP-methode beheersen.
Daarom
organiseren
Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en It Fryske Gea samen
met SOVON Vogelonderzoek in het voorjaar
van 2012 (bij voldoende belangstelling) een
BMP-cursus in Zuidoost-Fryslân en WestDrenthe (regio Wolvega - Heerenveen –
Drachten – Assen – Hoogeveen – Steenwijk).
De cursus zal bestaan uit 5 theorielessen (op
avonden) en 7 praktijklessen (vroege
ochtend).
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Deelnemers moeten vooraf een zekere
vogelsoortenkennis hebben (zicht èn geluid).
Ook is enige kennis van broedvogelgedrag
nodig. De cursus leert hen de soorten van
bos, heide en beekdal beter kennen en de
BMP-methode goed toe te passen.
Mocht u verder weg wonen, maar desondanks
de cursus willen volgen, dan is dat mogelijk,
maar voorkeur gaat uit naar personen (en
naderhand telgegevens) uit de grensregio.
Voor deelnemers die na afloop van de cursus
een BMP-telgebied voor hun rekening gaan
nemen is de cursus gratis.
Heeft u belangstelling? Meld u dan aan bij:
arend.vandijk@sovon.nl

