NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN DE VOORZITTER
Aan alles is te merken dat iedereen volop geniet
van wat er buiten wat bloeit en leeft. De zonnige
dagen maakten het daarnaast ook nog eens
bijzonder aantrekkelijk om buiten in het veld te
vertoeven. De vele ingevoerde waarnemingen via
de bekende sites zijn daar een duidelijk teken
van. Tegelijk zorgt het veldwerk ervoor dat de
behoefte om achter het bureau te zitten schrijven
nu even niet aan de orde is. Dat is ook aan deze
nieuwsbrief te merken. Niet alleen de omvang,
maar ook de inhoud geeft aan dat er op dit
moment andere zaken zijn die nu even meer
boeien. En daar is ook niets mis mee.
Integendeel. Wat dat betreft, is het ook echt
genieten van allerlei ontwikkelingen in onze
provincie en vooral als het gaat om leuke,
bijzondere en soms spectaculaire waarnemingen.
Hopelijk trekt dat ook nieuwe mensen aan, die
graag mee willen met vogelonderzoek. Of dat nu
plaatselijk is of regionaal / provinciaal maakt niets
uit. In dat kader wil ik hier ook het nieuwe project
BMP-E noemen, dat voor ieder wat te bieden
heeft. Beginnend of ervaren, veel of weinig tijd,
dichtbij of verder van huis, een klein of groot
gebied, alles is mogelijk om aan dit project bij te
dragen. Meer informatie over dit landelijke project
is te vinden in de nieuwsbrief van december 2008
(ook te downloaden via onze website). In deze
nieuwsbrief willen een tipje oplichten van plannen
die gemaakt zijn om hier ook een bijzonder Drents
project van te maken.

Overigens staan op onze website ook diverse
andere projecten vermeld, waar we altijd weer
nieuwe mensen voor kunnen gebruiken. Neem
eens contact op met de coördinator voor meer
informatie of om je aan te melden.
Bij deze ook een oproep aan iedereen die nog
gegevens heeft voor ons BSP-project. Of het nu
recent is of van jaren her heel graag ontvangen
we deze waarnemingen om ons provinciaal
archief te completeren.

Sjoerd Boonstra
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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.
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.

AGENDA
19/20 juni
2 juli
15 aug.
1sept.
12 sept.
17 okt.
7 nov.
14 nov.
28 nov.

Simultaantelling Kwartelkoning
Bestuursvergadering
Sluitingsdatum kopij nieuwsbrief
Nieuwsbrief 3
Ganzen- en zwanentelling
Ganzen- en zwanentelling
Vogels tellen in de praktijk
(Bargerveen)
Ganzen- en zwanentelling
Landelijke dag SOVON

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

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.
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GROOT DRENTHE

NIEUWSBRIEF NIET ONTVANGEN?

In een reeks van vele berichten de afgelopen
jaren dook ie vorige week ineens weer op: “De
drie Noordelijke provincies zouden toch eens
moeten opgaan in één grote provincie”. Ik zag
de noodzaak daarvan nog niet direct in, maar
nu zie ik dat het geweldige perspectieven biedt.
Eindelijk gaat er niets boven Drenthe! We
krijgen de Waddenkust en de eilanden!
Allemaal van ons, daar kun je zo naar toe! Al
zie ik de Friezen nog niet direct warm lopen om
dat standbeeld van die melkkoe in Leeuwarden
niet meer te aanbidden maar ons oubollig
ventje aan de Brink in Assen, Us Bartje.

Ja, het is een beetje een raar berichtje voor in
de nieuwsbrief maar dat is tevens reden het
ook op de website te plaatsen. Het komt de
laatste tijd voor dat tellers & donateurs geen
nieuwsbrief thuisgestuurd krijgen. Hierbij een
korte toelichting op en het verzoek aan de bel
te trekken! Het liefst met een mailtje.

Wat zal Drentse Vogels wel niet voor een
boekwerk worden. Ja, want dan moet het ook
gaan over onze Grauwe Kiekendieven,
Rotganzen en Bonte Strandlopers.
En wat moeten er een waarnemingen worden
verwerkt! Als je nu al kijkt op de site van
Avifauna Groningen en die van de Friese
Vereniging voor Veldbiologie (ze schrijven hun
naam overigens nu nog in het Fries) dan wordt
de lijst met vogels oneindig lang.
Zijn we ook gelijk van die dubbeltellingen af van
Ezumakeeg. Ja, dat vind ik namelijk altijd een
beetje zielig voor die Groningers. Uit dat
gebiedje komen veel leuke, bijzondere
waarnemingen en waarschijnlijk daarom staan
die ook pontificaal op de site en in het blad van
Avifauna Groningen, maar volgens mij is
Ezumakeeg toch echt Fries. Nu we het daar
toch over hebben, in de laatste Grauwe Gors
(van Avifauna Groningen) schrijft de overigens
zeer gewaardeerde Egbert Boekema ook al
een artikel over de vogels van ons Friesche
Veen. Tja…zó dicht bij de stad Groningen en
dan zou je er niet aan mogen komen.
Dus, wel voordelen bij één provincie. En ons
jaarlijks boekwerk over onze Vogels? Dat wordt
inderdaad zo dik dat ik daarvan dan toch liever
een uittreksel wil. Daar weet ik dan wel een
goeie naam voor: Drentste Vogels.

Scharrelaar

De WAD maakt de nieuwsbrief waarbij tellers
en bestuur kopij aanleveren. Na het opmaken
wordt deze naar SOVON gestuurd voor
reproductie en verzending. Tegen de tijd dat
het zover is heeft
Sjoerd Boonstra als
redacteur van Nieuwsbrief contact
met
SOVON om een en ander af te stemmen.
Vervolgens zal de verzending per post
plaatsvinden.
Maar wat kan er mis gaan waardoor u geen
nieuwsbrief krijgt:
• U bent verhuisd en heeft het adres niet
doorgegeven.
• Adres wel doorgegeven maar niet goed
in de SOVON-administratie verwerkt.
• U bent buiten de provincie Drenthe
komen wonen. Bij het maken van het
verzendbestand door SOVON worden
alleen de mensen die wonen in district
Drenthe ‘lees provincie Drenthe’
geselecteerd.
Over de laatste bullet hebben we contact met
SOVON gehad, want de WAD heeft ook tellers
& donateur die net buiten de provincie wonen
maar wel tellen aan de projecten in district
Drenthe. Zij worden ook graag over de
resultaten met de nieuwsbrief op de hoogte
gehouden.
Maar mocht er iets mis gaan met de ontvangst
van de Nieuwsbrief, laat het weten door een
telefoontje of mailtje. Via onze website kunnen
alle nieuwsbrieven van de afgelopen jaren nog
worden gelezen of worden nagestuurd.
Alvast dank,

Remco Drewes
Secretaris WAD

3

Nieuwsbrief

Jaargang 21 (nr. 2 ): juni 2009

december tot en met 11 januari. Op 6 januari
daalde de temperatuur in het Limburgse Ell
zelfs tot -20,8 °C; de landelijk laagste
temperatuur deze winter. De afwijking van de
gemiddelde temperatuur was in het noorden
van het land echter beduidend kleiner dan
gemiddeld. Zo was in Eelde de gemiddelde
temperatuur 1,9 °C tegen 2,4 °C normaal.

GANZEN EN ZWANEN
IN DE WINTER VAN 2008/2009

Elk jaar worden in het hele land worden 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 10
jaar geteld, waardoor vergelijkingen over lange
periodes mogelijk zijn.

Resultaten
Van september tot en met november bleven de
aantallen duidelijk achter die van eerdere jaren.
Ook landelijk
werd er in
oktober
en
november een
afname van
20 tot 30%
gemeld bij de
Wilde en Kleine Zwaan en
bij de Kolganzen en Rietganzen. In december trokken de aantallen al wat
aan, maar juist in de koude januarimaand
kwamen vanuit Oost-Duitsland veel Rietganzen
naar Drenthe. Bij de telling in januari bleken er
hier ruim 72.000 Rietganzen te zijn
neergestreken bijna een record in de afgelopen
10 jaar (zie figuur 2). Met name in de
veenkoloniën
werden
grote
groepen
Toendrarietganzen geteld. Deze
ganzen
bleven echter maar kort, want bij de
maarttelling werden er welgeteld maar 3
ganzen meer over, maar in april bleken er toch
nog 10 aanwezig (zie tabel1).

Weerbeeld
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van
De Bilt 2,2 °C tegen normaal 3,3 °C was de
afgelopen winter de koudste in twaalf jaar.
Vaak lag de temperatuur wat onder het
langjarig gemiddelde en echt zacht winterweer
ontbrak vrijwel geheel. Toch telde de winter
slechts één echte vorstperiode; van 26

n telgebieden
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Rietgans spec.
Taiga Rietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Soepgans
Indische Gans
Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans

Sep 08
29
87
0
0
5
0
0
0
0
11
1775
65
0
1464
31
596

Okt 08
55
281
0
0
11
35
6
234
0
311
3853
123
2
323
2
1140

Nov 08
58
413
1
141
142
3009
0
5585
2
11414
3961
138
0
307
848
979

Dec 08
73
728
0
155
121
1100
321
29853
3
13198
2525
165
0
905
108
998

Jan 09
83
1119
2
130
145
14177
59
58541
2
12696
1173
185
1
411
37
968

Tabel 1 Resultaten van de ganzen- en zwanentelling in Drenthe in het seizoen 2008/09
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Feb 09
80
816
2
759
374
4279
4
36998
8
8897
1293
222
0
421
31
667

Mrt 09
47
476
0
0
12
1
0
2
0
385
249
96
0
178
48
158

Apr 09
9
27
0
0
0
10
0
0
0
8
138
49
0
17
15
53
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De Drentse Kolganzen waren in maart grotendeels vertrokken, terwijl er elders in Nederland
nog grote groepen verbleven. We mogen
aannemen dat ‘onze’ kollen ook nog in ons land
waren, want in de tweede helft van maart
waren er op de trekroutes nog geen grote
aantallen kolganzen waargenomen. Hoewel
ook de Kleine Zwaan en Wilde Zwaan een
aanloop nodig hadden, werden in februari voor
Drenthe aardige aantallen bereikt. In figuur 1 is
te zien dat deze aantallen de grootste waren in
de afgelopen 10 jaar. De standvogels als
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese
Gans en Nijlgans namen in alle maanden
duidelijk toe in vergelijking met eerdere jaren.

Nieuwsbrief

Figuur 3 laat zien dat de zomerganzen met
name in de laatste jaren spectaculair zijn
toegenomen, hetgeen aansluit bij het landelijk
beeld. Evenals vorig jaar was de hierboven niet
weergegeven Brandgans in alle maanden met
lage aantallen vertegenwoordigd. In november
echter was er een relatief groot aantal
aanwezig, maar ook dat seizoensmaximum is
duidelijk lager dan in vroegere jaren.

Figuur 3 Seizoensmaxima van de Nijl-, Canadese en
Grauwe Ganzen in de afgelopen 10 winters

Figuur 1 Seizoensmaxima Knobbel-, Wilde- en
Kleine Zwanen in de afgelopen 10 winters

Dit zijn echter niet alleen onze eigen
broedvogels, maar daar zijn ook individuen uit
noordelijke landen bijgekomen. In figuur 1 is te
zien dat de Knobbelzwaan in 10 jaar tijd meer
dan verdubbeld is als we kijken naar de
seizoensmaxima. Dit maximum wordt overigens
voor de Knobbelzwaan bijna steeds in januari
bereikt, maar ook in de overige maanden
varieert de toename van 50 tot 100%.

Tot slot
Arend van Dijk en Joop Kleine hebben in
Zuidwest Drenthe in de afgelopen 50 jaar alle
soorten ganzen zien toenemen. Hierover
hebben ze in de laatste Drentse Vogels
(nummer 22) een uitgebreid artikel geschreven
dat zeer lezenswaardig is.
Halverwege het afgelopen winterseizoen heb ik
de coördinatie van de Ganzen en Zwanentelling
overgenomen van Harold Steendam. Mede
door zijn inspanningen is er een grote groep
tellers actief en hebben we een uitstekend
bijgehouden archief. We zullen proberen een
en ander op dezelfde voet te vervolgen.
Tellers
Met dank aan alle ganzen- en zwanentellers::
Roelof Blaauw, B. Bruins, Mart Coenders, M.B.
Cuperus, Arend van Dijk, Bert Dijkstra, Paul
Gelderloos, Jan van Ginkel, Madeleine
Graauw, Jan Grotenhuis, M.P. Hazelhoff, Alex
Hoving, L. de Jonge, Piet Kerssies, Joop
Kleine, Tinus Knegt, Jan Kolhoff, Peter de
Kraker, Jan Lok, Wim Matthijsse, Gerard
Meijers, Aswin Mulder, Fred van der Noord,
Hans Olk, Simon Olk, Rene Oosterhuis, Rens
Penninx, Jannes Santing, Dick Schoppers,
Henk Sloots, Martijn van Swieten, Paul Verra
en Jelle de Vries.

Figuur 2 Seizoensmaxima Rietganzen en Kolganzen
in de afgelopen 10 winters

Jaap Ruiter
Coördinator Ganzen- en Zwanentelling
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VOGELS TELLEN IN DE PRAKTIJK

BSP PROJECT

Jaarlijks worden in januari de midwinter
(water)vogeltelling en de januaritelling georganiseerd door de WAD. Voor deze twee
tellingen zijn we nog op zoek naar tellers die
een telgebied/atlasblok voorhun rekening willen
nemen.

In 2007 is een oproep geplaatst om alle soorten
die onder het BSP project vallen door te geven.
Hierbij nogmaals een oproep!!

Voor veel mensen is er een drempel om aan
een
telproject
mee
te
doen vanwege
onbekendheid met de telmethode. Om de
drempel wat te verlagen organiseren we op:
zaterdag 7 november 2009
praktijkochtend in het Bargerveen
Behalve dat de ochtend bedoeld is voor
potentiële tellers zijn ook mensen die al tellen
van harte welkom om vragen te stellen of tips
te krijgen of gewoon om collega tellers te
ontmoeten.

Wat is het BSP
Voor wie niet weten wat het BSP project
inhoud. Dit project is opgezet om zoveel
mogelijk waarnemingen van
zeldzame en
schaarse vogels te verzamelen. Hierdoor
hopen we een goed beeld te krijgen van
verspreiding en aantallen en de verandering
daarin. Dit is een landelijk project, waarvan de
WAD voor de provincie Drenthe de organisatie
heeft. Naast de landelijke soortenlijst (tabel 1)
hanteert de WAD voor dit project ook een eigen
Drentse lijst met soorten die voor onze
provincie aanvullende informatie opleveren
(tabel 2).
Meedoen?
Iedereen die een IJsvogel kan herkennen, en
wie kan dat niet..., kan al meedoen met het
BSP. Het project loopt bovendien het hele jaar
door en is niet aan telperiode gebonden. Er
worden geen voorwaarden gesteld aan het
aantal
bezoeken
en
dergelijke.
Alle
waarnemingen van niet-broedende vogels doen
mee, en hoe meer waarnemingen hoe vollediger het beeld van het voorkomen! Bij een
aantal soorten wordt in verband met determinatieproblemen gevraagd een beschrijving te
maken (soorten gemerkt met * in tabel 1).
Hoe doorgeven?
Dit kan op meerdere manieren.

Tijdens deze ochtend gaan we uitgebreid in op
de telmethode en gaan we oefenen in het veld.
Het is nog vroeg in de winter maar er is in
het Bargerveen al voldoende te zien om er en
leuke telochtend van te maken. Als u
belangstelling heeft noteert dan alvast de
datum in uw agenda. In de volgende
nieuwsbrief en op de website zullen we de
exacte tijd en verzamelplaats vermelden.

René Oosterhuis
coördinator midwinter (water)vogetelling

Remco Drewes
coördinator van de januaritelling
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U kunt u waarneming(en) mailen naar
eelke.schoppers@planet.nl of sturen naar
het adres op de achterzijde van de
nieuwsbrief.
Of nog makkelijker, u maakt een account
aan op www.waarneming.nl.
Dit is de meest directe manier. Wanneer u
op deze manier waarnemingen door geeft
komen al u ingevoerde waarnemingen
automatisch terecht bij de verschillende
soorten projecten, het archief en het
actuele waarnemingen overzicht zonder dat
u daaraan verder iets hoeft te doen. Alleen
het invoeren van de desbetreffende
waarneming(en).
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Uiteraard is er voor kwetsbare soorten een
zo genoemd ‘embargo’ systeem waardoor
de waarnemingen niet zichtbaar is.
Daarnaast is de mogelijk de landelijk BSP
soorten ook via de SOVON website door te
geven.
Meer informatie over dit en het BSP-nb project
vind u op de website; www.avifaunadrenthe.nl

Eelke Schoppers
Coördinator BSP

Een belangrijke oproep:
Als u een soort ziet (of heeft gezien, dit kan ook
10 of 20 jaar geleden zijn) welke u de moeite
vindt om te melden.
Geef het door!!!!
Zoals vermeld kan dit per post, via de mail en via
www.waarneming.nl

BMP-E IN DRENTHE
Dit jaar heeft SOVON een nieuw project van
start laten gaan, het zgn. BMP-E (BMP Enkele
Soorten). In een vast telgebied worden jaarlijks
een of meer soorten geinventariseerd.
Afhankelijk van de eigen mogelijkheden en de
gekozen soort(en) kan het telgebied bepaald
worden. Landelijk zijn voor dit project 23
soorten gekozen (tabel 1), waarvan gegevens
zeer welkom zijn.
Blauwborst
Boerenzwaluw
Boomleeuwerik
Boomvalk
Bosuil
Dodaars
Fluiter
Gekraagde Roodstaart
Groene Specht
Houtsnip
Kleine Barmsijs

Nieuwsbrief

Van deze soorten wordt naast de aantallen ook
aanvullende
informatie
gevraagd,
zoals
bijvoorbeeld het vaststellen van de hoogste
broedcode.
Voor Drenthe hebben we lijst uitgebreid met
een aantal soorten die voor onze provincie van
belang zijn of waar te weinig gegevens van zijn
vanuit allerlei andere projecten. Binnenkort
hopen we deze Drenthe-lijst op de website te
publiceren. Eveneens zal er een apart formulier
beschikbaar komen specifiek voor de provincie
Drenthe. Daarnaast willen we ook graag
gegevens van deze soorten verzamelen buiten
het broedseizoen of van losse waarnemingen.
Op basis van ‘witte vlekken’ willen we
vervolgens tellers benaderen, die deze
gebieden op specifiek deze soorten willen
onderzoeken, waardoor we in de loop van de
komende jaren een provinciedekkend beeld
krijgen. Daarmee nemen we reeds een
voorschot op het plan om t.z.t. een nieuwe
Drentse vogelatlas te publiceren.
Iedereen die mee wil doen, kan op de site van
SOVON meer informatie vinden over de
werkwijze van dit project. Daar zijn ook de
desbetreffende formulieren te vinden voor het
aanmelden van een proefvlak en de keuze voor
een telgebied.
Bij dit project zijn betrokken Arend van Dijk,
Hans Olk, Eelke Schoppers, Remco Drewes en
Sjoerd Boonstra. De coördinatie zal door
Remco worden gedaan.

Sjoerd Boonstra

Kwartel
Patrijs
Ransuil
Rietzanger
Roodborsttapuit
Snor
Vuurgoudhaan
Watersnip
Wespendief
Wielewaal
Zwarte Roodstaart
Zwarte Specht

Tabel 1. De 23 soorten waarvan reeksen in het kader
van BMP E worden verzameld. Negen soorten met
speciale aandacht in Natura 2000-gebieden zijn
onderstreept.
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Tabel 1. Landelijke BSP lijst
IJsduiker
Vale Pijlstormvogel *
Stormvogeltje *
Kuifaalscholver
Kwak
Koereiger *
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Zwarte Ooievaar
Zwarte Ibis *
Europese Flamingo *
Chileense Flamingo
Dwerggans
Sneeuwgans
Witbuikrotgans
Zwarte Rotgans *
Roodhalsgans
Casarca
Krooneend
Witoogeend *
IJseend
Rosse Stekelstaart
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Grauwe Kiekendief *
Ruigpootbuizerd
Visarend
Roodpootvalk
Smelleken
Slechtvalk
Kleinst Waterhoen *
Kraanvogel
Steltkluut
Griel *

Morinelplevier
Temmincks Strandloper
Gestreepte Strandloper *
Breedbekstrandloper *
Bokje
Poelruiter *
Grauwe Franjepoot
Rosse Franjepoot *
Middelste Jager *
Kleinste Jager *
Zwartkopmeeuw
Vorkstaartmeeuw *
Pontische Geelpootmeeuw
(Mediterrane) Geelpootmeeuw
Kleine Burgemeester *
Grote Burgemeester
Lachstern *
Reuzenstern
Witwangstern *
Witvleugelstern
Zwarte Zeekoet *
Kleine Alk
Papegaaiduiker *
Oehoe *
Velduil
IJsvogel
Bijeneter
Hop
Draaihals
Middelste Bonte Specht *
Kuifleeuwerik
Strandleeuwerik
Roodstuitzwaluw *
Grote Pieper *
Duinpieper

Roodkeelpieper *
Rouwkwikstaart
Pestvogel
Waterspreeuw
Beflijster
Cetti's Zanger *
Graszanger *
Waterrietzanger *
Orpheusspotvogel
Sperwergrasmus *
Pallas' Boszanger *
Bladkoning
Kleine Vliegenvanger
Taigaboomkruiper *
Buidelmees
Grauwe Klauwier
Klapekster
Roodkopklauwier *
Notenkraker
Huiskraai *
Bonte Kraai
Raaf
Roze Spreeuw *
Europese Kanarie
Frater
Grote Kruisbek *
Roodmus
IJsgors
Sneeuwgors
Ortolaan
Bosgors *
Dwerggors *
Grauwe Gors

Bontbekplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kanoet
Kleine Strandloper
Krombekstrandloper
Bonte Strandloper
Kemphaan
Houtsnip
Regenwulp
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Witgat

Bosruiter
Oeverloper
Dwergmeeuw
Zwarte Stern
Waterpieper
Engelse Kwikstaart
Noordse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Snor
Baardman
Kauw (Noordse en Russische)
Grote Barmsijs
Kruisbek

Tabel 2. WAD BSP lijst
Kleine Rietgans
Brandgans
Nonnetje
Brilduiker
Grote Zaagbek
Pijlstaart
Zomertaling
Roerdomp
Purperreiger
Lepelaar
Blauwe Kiekendief
Porseleinhoen
Kluut

Daarnaast ook vogels van de kust als Duikers, Rotgans, Topper Eider, Middelste Zaagbek, Zee-eenden,
Steenloper, Drieteenstrandloper, Rosse Grutto, Jagers, Drieteenmeeuw, Noordse Stern, Oeverpieper en dergelijke.
Naast alle boven genoemde soorten we ook graag andere zeldzame soorten.
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De redactie van Drentse Vogels is het weer
gelukt
om
een
bijzondere
uitgave
het licht te doen
zien.
Donateurs
hebben deze uitgave
ondertussen
thuis
ontvangen via de
post.
Andere
belangstellenden
kunnen deze uitgave
bestellen
bij
de
penningmeester voor
€ 8,- per stuk. Voor
rekeningnummer en bestelwijze zie de laatste
pagina van deze nieuwsbrief of neem contact
op met de penningmeester.

Nieuwsbrief

Voor komende twee jaar wil ik u graag
oproepen om ook zoogdierwaarnemingen
buiten uw telgebieden door te geven. Van juist
de algemene soorten als ree, haas, egel en mol
zijn waarnemingen broodnodig. De kaart van
de mol laat zien dat het slecht gesteld met het
aantal doorgegeven waarnemingen. Door van
alle Drentse zoogdieren in kaart te brengen
waar ze gezien zijn, komt er een goed beeld
van de verspreiding. Dan wordt bijvoorbeeld
ook duidelijk of bepaalde vleermuissoorten hun
gebied hebben kunnen uitbreiden of juist zien
krimpen.

Inhoud:
•
•
•
•
•

•
•

De Scholekster, broedvogels van Assen en
omgeving;
Het Geeserstroomgebied, een nieuwe
vogelparadijs;
Wilde Zwaan voor het vierde jaar broedend
in ZW-Drenthe;
In vijftig jaar steeds meer overwinterende
ganzen in ZW-Drenthe;
Plotseling zestig Blauwe Kiekendieven op
slaapplaatsen van het Dwingelderveld en
Doldersumseveld in 2006-2008;
Hij die verre reizen doet;
Grauwe Klauwieren profiteren van
natuurontwikkeling in het Fochteloërveen.

ZOOGDIERENATLAS

Het voorkomen van alle in het wild levende
zoogdieren in Drenthe wordt de komende tijd in
kaart gebracht en op internet getoond. U kunt
de zoogdieratlas een succes maken door ogen
en oren open te houden en waarnemingen van
zoogdieren door te geven op zoogdieratlas.nl.
Vogeltellers zijn veel buiten en zien niet alleen
vogels in het veld. Voor de BMP-plots worden
al zoogdieren gegevens genoteerd en door
gegeven aan de Zoogdiervereniging. Dat is erg
waardevol voor een betere bescherming van
deze dieren.

Ook naar de verspreiding van andere
zoogdieren als de boommarter, eekhoorn, vos,
hermelijn en haas wordt met veel interesse
gekeken. Hoe gaat het hiermee en waar
worden ze gezien? In natuurgebieden, op het
platteland of zelfs in de stad? Zitten ze overal of
slechts in delen van de provincie? Iedereen die
mee
wil
helpen,
kan
op
de
site
www.zoogdieratlas.nl kijken waar een dier al
waargenomen is en waar niet en waar dus de
‘witte vlekken’ zitten. U kunt uw eigen
waarnemingen uit het veld doorgeven. Zo wordt
‘online’ gewerkt aan een steeds beter beeld van
de zoogdieren in Drenthe. De site bevat ook
achtergrondinformatie over de zoogdieren.
Want hoe onderscheidt u een bunzing,
boommarter, steenmarter, hermelijn en wezel?
De zoogdieratlas van Drenthe is een
samenwerking van Provincie Drenthe, Het
Drentse landschap, Landschapbeheer Drenthe,
Vleermuiswerkgroep, Waterschap Hunze en
Aa’s en initiatiefnemer de Zoogdiervereniging.
De zoogdieratlas van Drenthe is onderdeel van
een landelijk project Zoogdieratlas.nl van de
Zoogdiervereniging. Deze vereniging verzamelt
gegevens over alle in het wild levende
zoogdieren in Nederland en zet zich in voor de
bescherming van deze dieren

Simone Vos
coördinator zoogdieratlas Drenthe
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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
gironummer 3870292 t.n.v. Werkgroep Avifauna Drenthe te De Kiel onder vermelding van ‘nieuwe donateur’.

BESTUURSLEDEN EN COÖRDINATOREN VAN DE
Sjoerd Boonstra – voorzitter / WAD-website / Nieuwsbrief / ledenraad SOVON
Grasbeemd 19, 9403 MH Assen (tel.: 0592 – 40 91 85; e-mail: s.boonstra@hccnet.nl)
Remco Drewes – secretaris / coördinator januaritelling en BMP-E
De Hilde 44, 9472 WG Zuidlaren (tel.: 050 – 311 23 82; e-mail: r.drewes@home.nl)
Jaap Ruiter – penningmeester / coördinator ganzen- en zwanentelling
Kwekebosweg 2, 7849 TA De Kiel (tel.: 0591 – 38 20 70); e-mail: jaap-ruiter@planet.nl
Hans Olk – coördinator Drentse vogel van het jaar
Doevenkamp 32, 9401 MD Assen (tel.: 0592 – 31 53 63; e-mail: jc.olk@home.nl)
René Oosterhuis – coördinator midwinter watervogeltelling
Nijenoertweg 131, 9351 HR Leek (tel.: 0594 – 51 01 02, e-mail: reneoosterhuis@hetnet.nl)
Eelke Schoppers – coördinator BSP-nb / beheer waarnemingenarchief
Entinge 21, 9472 XJ Zuidlaren (eelke.schoppers@planet.nl)
Harold Steendam – districtscoördinator SOVON
Ronkelskamp 21, 9468 EM Annen (tel.: 0592 – 27 38 45, e-mail: lsb.drenthe@sovon.nl)
SOVON, district 4, Antwoordnummer 2505, 6573 ZX Beek-Ubbergen
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