NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN DE VOORZITTER
Het einde van dit (vogel)jaar komt er aan. Een
beeld van herinneringen van al het moois dat er te
zien en te horen was, trekt voorbij. Helaas hoort
daar ook altijd nog de administratieve verwerking
bij. Voor veel vogelaars vaak iets, dat uitgesteld
wordt tot het echt niet meer anders kan. Voor
coördinatoren vaak een hele klus om iedereen
weer zover te krijgen dat de gegevens in elk geval
vastgelegd zijn. Moet u zeker de rubriek
‘Scharrelaar’ niet overslaan. Misschien een suggestie voor een goed voornemen om het volgend
jaar anders te doen?
Met het afsluiten van het vogeljaar 2009 dient zich
gelijk ook het nieuwe jaar aan. Mogelijk dat u ook
al aan het mijmeren bent. Wat zal ik eens aan
activiteiten ondernemen? Aan welke telling zou ik
eens echt mee willen doen? Toch ook maar eens
werk maken van het idee waar ik al langer mee
rondloop? Of… Vult u zelf maar in.
Wij hebben in elk geval de nodige projecten op de
plank liggen waar we zeker uw bijdrage op prijs
stellen. En dat begint gelijk al in de eerste maand.
Ons succesvolle project Januaritelling is de
tweede fase in gegaan. De nieuwe opzet liet eerst
aarzeling zien, maar allengs raken steeds meer
vogelaars enthousiast voor de vernieuwde aanpak. Hoewel we daar blij mee zijn, tellen de
resultaten. En die maken dit project zeker de
moeite waard! Ook meedoen? Neem dan eens
contact op met Remco Drewes. Kijk ook eens op
onze site. Daar staat onder ‘Projecten’ al een
heleboel informatie vermeld.
In het voorjaar van 2010 hopen we een extra
editie van ‘Drentse Vogels’ uit te geven met daarin
een verslag van de januaritellingen over de

periode 2000-2004. Dit als aanvulling op de
bekende boek ‘Wintervogels van Drenthe’, waarin
de periode 1995-1999 beschreven staat. Deze
uitgave is dan tegelijk de afronding van het project
oude stijl. Wie overigens het genoemde boek niet
heeft, maar wel graag wil hebben, kan bij een van
de bestuursleden terecht.
Als ‘Drentse vogel van het jaar 2010’ hebben we
gekozen voor de Ransuil. In deze nieuwsbrief
kunt u meer lezen over deze uilensoort. Een soort
die vaak ‘gemist’ wordt bij allerlei tellingen en
onderzoek en het bovendien moeilijk heeft. Zou
het ons lukken om met elkaar een goed, compleet
beeld te krijgen hoe deze soort het in onze
provincie doet?

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.
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
12 dec..
15 dec.
17 dec.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
13 febr..
15 febr.
13 mrt.

Ganzen- en zwanentelling
PTT-tellingen (t/m 1 januari 2010)
WAD bestuursvergadering
Ganzen- en zwanentelling
Midwinter ((water)vogeltelling
Tuinvogeltelliing
Landelijke Ganzen- en Zwanendag
Ganzen- en zwanentelling
Sluiting kopij nieuwsbrief 4
Ganzen- en zwanentelling

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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BIG BROTHER
Als vogelteller aan verschillende projecten denk
ik wel eens: “moet dat nou?” Je registreert en
telt wat af tegenwoordig.
Naast je eigen projecten moet je al je
waarnemingen inzenden naar waarnemingen.nl
en daarnaast zijn er altijd wel onderzoekers die
je vragen elke gekleurringde Gans, Kiekendief,
Sijs en Pontische Meeuw te melden.
Leg vooral alles vast met je digitale fototoestel
en auditieve opname apparatuur!
Ik draag vogels een warm hart toe en bij elke
vraag neem ik me eerst voor om de meldingen
door te geven, sterker, ik voel me schuldig als
ik het niet doe! Maar dan zie ik eens een
gekleurringde Kokmeeuw en dan denk ik, ach
laat hem toch…
Toch voelt dat niet helemaal lekker.
Ik moet daarbij terugdenken aan vroeger, aan
juf van den Berg. Juf van den Berg hadden we
in de eerste klas en ze was door de wol
geverfd. Als jongetje vond ik haar bloedmooi en
ik was niet de enige; dat vonden alle jongens
van de klas en achteraf bezien wellicht ook de
bovenmeester.
Ze moest minstens twee keer per dag naar de
bovenmeester. Ze vertelde dan dat ze iets met
de meester moest bespreken. Ze deed dan
haar bril af en ze legde die heel secuur met de
glazen naar voren op de lessenaar. Ze deed
dat zo dat de bril goed zichtbaar was voor alle
leerlingen.
“Deze bril ziet alles” sprak ze dan, “jullie
moeten rustig doorwerken”. En het werkte!
We waren onder de indruk en zo nu en dan
stilletjes naar de bril glurend werkten we door.
Als ze terugkwam deed ze heel zorgvuldig de
bril weer op en dan keek ze de hele klas rond
waarbij het leek het of ze van de bril doorkreeg
wat er gebeurd was.
Na een poosje begonnen we natuurlijk uit te
proberen of ze het zou zien als ze de bril weer
opzette en zaten we onrustig af te wachten wat
de bril haar vertelde…
Langzamerhand sloop de anarchie dus toch
binnen en toen straf uitbleef, verloor de bril zijn
werking.
De ‘gesprekken’ met de bovenmeester werden
daarom verplaatst direct achter de klasdeur. In
die tijd had men nog geen oog voor licht, lucht
en ruimte in de scholen en tussen gang en klas
was er dan ook geen enkele raam. Je waande
je veilig, maar net als het leuk werd, werd de
deur opengegooid en kwam er een donderpreek van de bovenmeester.
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Gelukkig hoefden we toen onze handen nog
niet op te houden waar hij dan met een liniaal
keihard op sloeg. Dat kwam pas vijf jaar later in
zijn eigen klas.
Ik heb de geringde Kokmeeuw niet doorgegeven en wacht op mijn straf.

Scharrelaar

GEKUIFDE VOGELS IN DE WINTER
Op koude winterdagen trekken vele vogels de
dorpen en steden in om zich te goed te doen aan
het vele voedsel wat hier beschikbaar is. Daarom
besloot ik op een koude winterdag in de winter
van 2005/2006, het dorp Zuidlaren door te
fietsen, hopend op soorten als goudvink en
appelvink. Algemene soorten maar toch altijd erg
leuk om te zien. Al fietsend werd mijn aandacht
getrokken door rinkelende belletjes. Mijn
gedachten zonken gelijk naar vogeltjes met
prachtige kuifjes en gele en rode franje in staart
en veren. En ja hoor, daar zaten ze, een groep
van meer dan 50, naast me in een Gelderse
roos, smikkelend van de bessen.
Waarschijnlijk hebben de meesten van jullie het
al wel in de gaten, we hebben het hier over de
pestvogel.

Pestvogel op sierappel

Een ontmoeting met een pestvogel is voor de
meeste vogelaars een ervaring die je
nauwelijks meer vergeet. Een vogel die tot de
verbeelding spreekt. Het uiterlijk van deze
vogel is zeer fraai, maar het geluid daarbij
maakt het helemaal af. Sommige mensen
zullen bij het horen hiervan met weemoed terug
denken aan kerst. Tevens zijn deze vogels erg
tam, waardoor ze vaak prachtig bekeken
kunnen worden.

3

Nieuwsbrief

Jaargang 21 (nr. 4 ): december 2009

De winter staat weer voor de deur en omdat
pestvogels vooral in deze periode worden
aangetroffen is dit een goed moment om deze
vogel eens kort te bespreken.

In de winter schakelen ze over op fruit en bessen
zoals
lijsterbessen,
Gelderse
rozen,
ligusterbessen, meidoorns en sierappeltjes.

Totaal aantal pestvogelwaarnemingen in de winters van 2002/2003 2008/2009 in de provincie Drenthe
140
Aantal waarnemingen
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Grafiek 1. Totaal aantal pestvogelwaarnemingen in de
winter van 2002/2003 - 2008/2009

De pestvogel heeft zijn naam te danken aan de
ziekte de pest. Zo dacht men vroeger dat het
geen toeval kon zijn dat er nogal eens een
pestepidemie uitbrak, nadat in de winter grote
zwermen gekuifde vogels, die men anders
zelden of nooit zag, in de buurt van de huizen
waren waargenomen. Vanzelfsprekend gaat het
hier om een fabeltje en weten de mensen nu wel
beter.

De pestvogel is een vrij schaarse wintergast in
Nederland en de provincie Drenthe. Elk jaar
worden er wel pestvogels gesignaleerd. Maar
bij voedseltekorten in het noorden van Europa
trekken ze massaal richting het zuiden.

Pestvogels in vlucht

In deze jaren worden dan ook grote groepen
pestvogels in Nederland aangetroffen.

Pestvogel op Gelderse roos

Pestvogels broeden in de naald- en
berkenbossen van Noord - Europa. In de zomer
leeft de pestvogel van insecten.
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In de provincie Drenthe zijn in de afgelopen
zeven winters meerdere grotere en enkele
kleinere invasies geweest (zie grafiek 1). De
grootste invasie van de afgelopen jaren vond
plaats in de winter van 2005/2006. In deze
winter werden maar liefst 129 waar-nemingen
van deze vogel gemeld.
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Aantal waarnemingen

sen van struiken als ligusterbes, daarna volgen
De grootste groep bestond uit 95 vogels, op 31
de Gelderse roos en aan het eind van de
december 2005 in Emmen. Daarnaast werden
er grote groepen (>40) gemeld vanuit Zuidlaren
winter de sierappeltjes.
(60) Meppel (50) en Assen (58).
Grafiek 2. Aantal waarnemingen verdeeld over de
In andere winters werden tevens grote groepen
steden en dorpen
gemeld. De grootste (>40)
waren Steenbergerveld (50 in
Aantal waarnemingen verdeeld over de steden en dorpen
2006/2007) en Assen (48 in
2006/2007).
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De populairste stad in de
afgelopen jaren is met stip
Assen. Hier zijn in de
afgelopen winters maar liefst
112
waarnemingen
van
pestvogels
gemeld
(zie
grafiek 2). De stad Emmen en
het dorp Zuidlaren zijn een
goede tweede en derde met
respectievelijk 29 en 23
waarnemingen. Dit kan enerzijds te maken hebben met
het voedselaanbod (in de
grotere dorpen en steden is meer voedsel te
vinden), maar anderzijds ook met de frequentie
van waarnemen in deze steden/plaatsen
(aanwezigheid van meer vogelaars/mensen).

Tot slot een constatering over zijn voedsel. De
meeste pestvogels zijn op de Gelderse roos en
sierappeltjes aangetroffen. In het begin van de
winter doen ze zich vooral te goed aan de bes-

Stad/plaats

Tot zover deze korte evaluatie van pestvogels.
Hopelijk vindt er komende winter weer een
invasie als in 2005/2006 plaats. Dan kunnen
weer veel mensen van deze gekuifde vrienden
genieten. Een waarneming van pestvogels maakt
per slot van rekening de winter toch wat leuker.

Eelke Schoppers
Coördinator BSP-project

Pestvogel op ligusterbess
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DRENTSE VOGEL VAN HET JAAR
2010 DE RANSUIL
De keuze voor de Drentse Vogel van het Jaar
2010 is gemaakt en het is de Ransuil
geworden. Na de Boomklever, de Watersnip,
de vogels van de Jeneverbes en de Zwarte
Specht in de afgelopen jaren nu dus een vogel
uit de uilenfamilie.
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Hoewel het onderzoek dus pas in het najaar
van 2010 start, zijn we alvast op zoek naar
gegevens, m.n. locaties van roestplaatsen. Als
je bekend bent met plekken waar Ransuilen
roesten - of in het verleden zaten - geef deze
dan s.v.p. door. Of ga deze winter alvast eens
even kijken. De roestplaatsen die deze winter
al bekend zijn, kunnen volgend jaar dan
betrekkelijk gemakkelijk vanaf het begin af aan
gevolgd worden.
Dat hoeft niet ver weg te zijn. Veel roestplaatsen bevinden zich in of bij bebouwde kommen. Ook wat grotere tuinen, een begraafplaats
e.d. worden in de winterperiode door Ransuilen
gebruikt.
In de volgende Nieuwsbrieven volgt nadere
informatie over dit project m.b.t. het onderzoek
naar de roestplaatsen van de Ransuil.
Informatie, vragen of doorgeven van roestplaatsen van Ransuilen kan bij: Remco
Drewes, Harold Steendam en Hans Olk.
Momenteel zijn we bezig de resultaten van de
jaren 2008 en 2009 naar de verspreiding van
de Zwarte Specht in Drenthe uit te werken. Het
ligt in de bedoeling dit in de komende Drentse
Vogels te publiceren.

Hans Olk
Coördinator Drentse Vogel van het Jaar

Ransuil (foto Eelke Schoppers)

Doel is de roestplaatsen van Ransuilen in de
provincie Drenthe in kaart te brengen. Daarbij
richten we ons op vragen als:
Waar bevinden deze roestplaatsen zich?
Wanneer worden ze bezet? Om wat voor
aantallen gaat het? En hoe is het verloop van
de aantallen gedurende het winterseizoen?
Na het broedseizoen worden in oktober de
definitieve roestplaatsen bezet, waar de
aantallen tot midden december toenemen. Het
zijn veelal onze eigen broedvogels met hun
jongen en soms aangevuld met vogels van
elders die de Drentse roestplaatsen bezetten.
Roestplaatsen worden soms diverse jaren
achtereen gebruikt.
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HOEVEEL IJSVOGELS BROEDEN ER
IN DRENTHE?

Wie kent ‘m niet de opvallend gekleurde
IJsvogel. Dat het de IJsvogel de laatste jaren
voor de wind gaat komt duidelijk tot uiting in de
vele eigen waarnemingen of die in waarnemingenrubrieken of rapporten.
Ondanks de vele waarnemingen zijn we in
Drenthe niet goed op de hoogte van de
broedvogelstand. Voor het vaststellen van een
broedgeval is dan ook meer nodig dan een
waarneming en die informatie komt veel minder
uit de verf. De ons bekende broedgevallen en
broedtijdwaarnemingen uit 2007-2009 zijn op
een rij gezet.
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Overzicht bekende broedgevallen en waarnemingen van
de IJsvogel gedurende 2007-2009
Blok

Plaats

2007 2008 2009

752 Zuidermaden, Matsloot

1

753 Friescheveen-Lappenvoort

1

753 Peizer & Eeldermaden

4

753 Kluivingsbos, Paterswolde

2

1211 Roden en omgeving

1

1

1

w
1

2215 Kanaal Zwinderen-Coevorden

w
w

w

2218 Kanaal A, Schoonebeek
2226 Klinkenvier, Coevorden

w

1

1

1215 Midlaren, Zuidlaardermeer

1

w

Totaal broedgevallen

w
w
w

4

3

w

w

w
w
29

1
18

9

Dit overzicht is niet compleet, maar geeft toch
een aardige indruk van de broedverspreiding.
Broedtijdwaarnemingen kunnen wijzen op een
broedgeval in die omgeving, want veelal gaat
het om potentieel geschikte biotopen.

w

w

1243 Asserbos noord, Assen

1

1

1243 Baggelhuizen, Witten, Assen
Asserbos zuid, De Larix,
1243 Assen

w

1
w

1

1244 Drentse Aa Ekehaar-Loon

1

0

w

1245 Drentse Aa Rolde-Anderen

0

1

1

1253 Anreep, Assen

w

1256 Boswachterij Borger

w

1636 Wapserveense Aa Nijensleek

0

1

1

1638 Oude Vaart Wittelte-Uffelte

1

2

1

1648 Lange Weiden, Ruinen

1

0

0

1648 Ruinerwold, Weerwille

1

2

1

1

w

1712 Oranjekanaal, Hijken
Recreatiepark Hunzedal,
1717 Borger

w

1721 Blauwe Meer, Hoogersmilde

1

w

1722 Mussels, Beilen

1

1

1724 Timmerholt, Westerbork

w
w

w

1737 Haantje, Emmen

w

1738 Emmerschans, Emmen

w

1743 VAM, Wijster
Linthorsthomankanaal,
1743 Tiendeveen

w

1
w

1

w

w

1746 Klencke, Oosterhesselen
Westenesch, Oranjekanaal,
1747 Emmen

w
w

1748 Bargermeer, Emmen

w

1751 Huis te Echten, Echten

w

1752 Oude Diep, Hoogeveen-west

w

1752 Venesluis, Hoogeveen

w

1753 Buitenvaart, Hoogeveen
Rietlanden, Zuidbarge,
1758 Emmen

w

1842 Bargercompascuuum
Wilhelminapark-Reest,
2116 Meppel

w
w

w

4

1733 Vossenberg, Wijster

2211 Veeningerplas, Veeningen
Schoonhoven
2213 Hollandscheveld

2216 Vesting, Coevorden

w

1243 Zeijerveen, Assen

2118 Dikninge, De Wijk

2216 Drostendiep, Dalen

1

1224 Noord-Willemsvaart, Vries
Drentse Aa Oude Molen-De
1224 Punt
Kolonievaart, Veenhuizen,
1231 Huis ter Heide

w

w

1212 Peizerdiep, Roden
Eelde-Paterswolde en
1213 omgeving
De Punt, Noord1214 Willemskanaal, Drentse Aa
1221 Zandplas Steenbergen

1

2117 Oosterboer, Meppel

1

IJsvogel (foto: Maarten Westmaas)

We zijn op zoek naar (aanvullende) waarnemingen van de blauwe flits uit 2007-2009. Alle
waarnemingen doorgegeven aan SOVON of
www.waarneming.nl staan al in het overzicht. Het
gaat om waarnemingen uit de broedperiode
tussen 1 april en 15 juni, graag met aanduiding
van: datum, aantal, gedrag (individu, paar,
territoriumgedrag, nestplaats, ouders met jongen
e.d.), plaats, biotoop (vijver, plas, sloot, kanaal,
beek e.d.) en naam van de waarnemer.
Als de voortekenen niet bedriegen zou het aantal
broedparen in Drenthe wel eens tegen de 50
paren kunnen liggen, een groot aantal voor de
provincie. Het is de bedoeling hierover te
rapporteren in Drentse Vogels.
We zijn zeer benieuwd naar uw waarnemingen;
alvast bedankt. Stuur ze op naar:
Arend van Dijk
Anserweg 8
7975 PB Uffelte
0521-351057
arend.vandijk@sovon.nl

w

w

w

w

w

1

1

Arend van Dijk
Coördinator BMP
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LANDELIJKE KLAPEKSTERTELLING
2009/2010

Voor sommigen is het een vertrouwd beeld in
de winter, voor anderen blijft het toch een
zeldzame gast in de regio: de Klapekster
Lanius excubitor.
In de trektijd duiken Klapeksters op allerlei
plekken op. Een deel van deze vogels blijft
maar kort en vertrekt naar elders. Een ander
deel blijft daarentegen hangen in ons land om
er de winter door te brengen. Op welke plekken
zitten ze vooral? Hoeveel verblijven er deze
winter in ons land? Zijn er opvallende
verschillen met vorige winters?
Klapekster (aquarel Lidwien Chorus)

Waarneming.nl en SOVON slaan opnieuw de
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Claimen van een telgebied
Het is dit jaar bij waarneming.nl mogelijk van te
voren online alvast een gebied te claimen. Ga
naar waarneming.nl/claim_gebieden.php en de
rest wijst zich vanzelf. Zowel de tellers zelf als
de coördinatoren van de telling kunnen op deze
wijze zien waar nog mensen voor gezocht
worden. Houdt bij grote, onoverzichtelijke
gebieden er rekening mee dat er meer tellers
nodig zijn.
Tellen buiten de telweekenden
Meldingen van Klapeksters
buiten
de
bovengenoemde data worden nuttig gebruikt
om bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid van een
winterterritorium in te schatten. Natuurlijk is het
ook mogelijk dat je niet beschikbaar bent op
bovengenoemde data. Daarnaast kan het weer
kan tegenzitten, waardoor tellen in de
betreffende weekenden wordt bemoeilijkt. Dit
kunnen allemaal redenen zijn om uit te wijken
naar andere data. Essentieel is in ieder geval
dat een gebied ten minste eenmaal wordt
bezocht in december, en eenmaal in januari,
met een tussenperiode van circa 4 weken.
Informatie
Meer informatie over het doorgeven van
waarnemingen, etc. is te vinden op de websites
van SOVON en waarneming.nl. De handleiding
is – behalve op genoemde sites – ook te vinden
op www.avifaunadrenthe.nl onder de rubriek
‘Downloads’.
Voor vragen en/of opmerkingen zijn de
coördinatoren altijd bereikbaar. Communicatie
per mail heeft voorkeur:

handen ineen. Ook de WAD juicht dit initiatief
natuurlijk weer van harte toe. Na de
succesvolle tellingen van vorige winters, waarin
onze provincie een belangrijk aandeel van de
totaalaantallen leverde, wordt de landelijke
Klapekstertelling dit jaar herhaald.
Hoe meer mensen meetellen, hoe completer
het landelijke overzicht kan worden. Doe
daarom mee! Elke Klapeksterwaarneming is
waardevol.
Telweekenden
De tellingen vinden in de winter 2009/2010
plaats in de weekenden van:
• 19 / 20 december 2009;
• 23 / 24 januari 2010.
8

Namens SOVON:
Fred Hustings (fred.hustings@sovon.nl);
Namens Waarneming.nl:
Remco Wester (klapekster@waarneming.nl);
Namens de WAD:
Hans Olk (jc.olk@home.nl) en Harold
Steendam (harold_steendam@hotmail.com).

Hans Olk en Harold Steendam
Coördinatoren Klapekstertelling

Bovenstaande tekst is grotendeels over- genomen
van de website van SOVON (www.sovon.nl).
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MIDWINTER
(WATER)VOGELTELLING

In het weekend van 16 en 17 januari 2010 is
het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling
van de watervogels. In dat weekend zullen in
heel Nederland weer veel mensen gewapend
met verrekijker en/of telescoop de watervogels
tellen. Ook in Drenthe worden jaarlijks
verspreid over de provincie zo´n 250
steekproefgebieden geteld. Het gaat om
grotere meren zoals het Leekstermeer maar
ook om zandgaten, vennetjes en wijken.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
kunnen op de verschillende gebieden veel en
soms ook erg leuke vogels gezien worden
gezien. In 2009 waren veel telgebieden bedekt
met een dikke laag ijs en waren er nog al wat
mensen die een nultelling hadden. Deze
nultellingen zijn belangrijk voor de statistieken
maar voor een teller minder interessant. Ik
hoop dan ook dat dit jaar de mensen met
afgelopen jaar alleen maar nultellingen weer
iets te tellen hebben, bijvoorbeeld een ijsvogel
of een verborgen waterral.
De vaste tellers ontvangen eind december hun
formulieren en kaarten per post. Er zijn
verspreid over de provincie nog een aantal
gebieden waar geen tellers voor zijn. Mocht u
interesse hebben om een vacant gebied te
tellen dan kunt u contact met mij opnemen.
Reacties en vragen bij voorkeur per e-mail
maar telefonisch kan natuurlijk ook.
Ik hoop dat het lukt om alle gebieden weer
geteld te krijgen. Meer informatie over de telling
vindt u in de SOVON handleiding. In de
volgende nieuwsbrief komt uiteraard weer een
verslag van de telling en daarom wil ik u vagen
de gegevens snel door te geven. Dit kan per
post maar kan ook per e-mail en via de website
van SOVON. (www.SOVON.nl)

René Oosterhuis
Coördinator Midwinterwatervogeltelling
René Oosterhuis
Nijenoertweg 131
9351 HR Leek
0594-510102
reneoosterhuis@hetnet.nl

Nieuwsbrief

Lijst met vacante gebieden:
DR3221
DR3251
DR2271
DR2273
DR2274
DR2275
DR2342
DR3361
DR3523
DR3641
DR3681
DR3682
DR4131
DR4141
DR4151
DR4153
DR4181
DR4311
DR4421
DR4422
DR4423
DR4424

ven Vledder
ven Diepenveen (Wapse)
Beilervaart, Brunsting
zandgat Brunsting (Beilen)
grachten/kanalen Beilen
vijver Beilen
ven Gieten
ven Makkumerplas
zandgat Paardeweide, blok 16-56
zandgat Veeningen
Hoogeveensche Vaart, blok 21-17
Hoogeveensche Vaart, blok 21-18
Oranjekanaal, Zwiggelte
zandgat Eursinge (Westerbork)
Linthorst-Homankanaal,
Holthe - brug 3
ven Looveen (Wijster - Beilen)
zandgat Witteveen (Westerbork)
vijver Hoogeveen, Boeremapark
zandgat Steenwijkermoer
(Coevorden)
Lutter hoofdwijk (Coevorden)
vijver Coevorden
grachten/kanalen Coevorden

BMP – E:
DE DRENTSE VARIANT

In 2009 is BMP-E(nkele soorten) van start
gegaan
(voor
achtergrondinformatie
en
werkwijze: zie ook WAD-nieuwsbrief december
2008). De landelijke lijst bestaat uit 23 soorten,
waarvan tot nu toe te weinig informatie uit
andere projecten beschikbaar is.
Het feit dat op deze lijst 9 soorten staan met
speciale aandacht in Natura 2000-gebieden
zegt wat dat betreft genoeg over de waarde
van dit project.
Speciaal in Drenthe is de soortenlijst uitgebreid
met nog eens elf soorten, die in Drenthe extra
aandacht behoeven. SOVON werkt hiermee
nauw samen met de Werkgroep Avifana
Drenthe. De werkwijze komt verder overeen
met de landelijke. In de BMP-handleiding komt
de nieuwe variant BMP-E nog niet aan bod.
Met onderstaande informatie en de BMPhandleiding kunt u aan de slag.
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Soorten en gebieden
BMP-E richt zich in Drenthe op 34 vogelsoorten
(z.o.z). Er kan gekozen worden voor één soort
of meer soorten. Houdt een eenmaal gekozen
soortenlijst gedurende meerdere jaren aan.
Inventariseer bij voorkeur in gebieden waar
behoefte aan is, bijvoorbeeld in niet
(voldoende) geïnventariseerde Natura 2000gebieden Leekstermeergebied, Zuidlaardermeer of in bossen en akkers in Midden-, Zuiden Oost-Drenthe. Maar ook elders kan met
BMP-E aan de slag worden gegaan.
Soorten van BMP-E kunnen als extra
soorten worden meegenomen bij de
inventarisatie in bestaande gebieden in het
kader van BMP Roofvogels (bijv. Ransuil) of
LSB Zeldzame soorten. Ook hier een vaste
soortenlijst aanhouden.
BMP-E werkt met vaste telgebieden. Dit
telgebied moet elk jaar volledig worden onderzocht. Mochten enkele delen binnen het telgebied niet onderzocht worden (verboden of
ontoegankelijk), dan deze deelgebieden op een
kaart markeren en ze ook in latere jaren niet
meetellen. Dit kan bijv. optreden bij Boerenzwaluwtellingen waarbij voor enkele boerderijen
geen toestemming voor betreding kan worden
verkregen. Afhankelijk van de soorten en het
landschap kan een telgebied 50 tot 1000 ha
groot zijn. Maak het telgebied niet te groot,
zodat het ook in jaren waarin u minder tijd ter
beschikking heeft in zijn geheel geteld kan
worden.
Hanteer dus liever meerdere kleine
telgebieden, waarvan een aantal desnoods
niet elk jaar geteld wordt, dan één groot
telgebied, waarvan dan een deel niet is
onderzocht.
Inventarisatie
Van tellers wordt verwacht dat ze jaarlijks
dezelfde werkwijze, gebiedsdekking en aantal
en timing van bezoeken aanhouden. Dus niet
het ene jaar uitsluitend nesten tellen en in het
andere jaar territoria.
Als algemene regel geldt dat per soort minimaal
twee
bezoekrondes
in
de
optimale
inventarisatieperiode, dus tussen de datumgrenzen worden afgelegd. Raadpleeg bijlage 5
van de BMP-handleiding en de opmerkingen
per soort (pag. 11).
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Tijdens een bezoekronde wordt het gehele
telgebied (of alle geschikte biotopen binnen het
gebied) afgewerkt. Een bezoekronde kan uit
meerdere bezoeken in verschillende deelgebieden bestaan. Bij meer soorten de
bezoekrondes over het seizoen verdelen, met
in het algemeen een zwaartepunt tussen half
april en half juni. Twee opeenvolgende
bezoekronden dienen minstens 10 dagen uit
elkaar te liggen. Interpretatie van de
veldgegevens uitvoeren volgens richtlijnen en
criteria in de BMP-handleiding.
Aanmelding en verwerking
Een nieuw gebied altijd vooraf aanmelden door
het insturen van het formulier ‘Aanmelding
Proefvlak’ en een gebiedskaart met de precies
ingetekende begrenzing daarop.
In het eerste jaar moeten nieuwe tellers het
telformulier E èn de soortkaarten (met
interpretatie erop) op papier insturen. De
resultaten lopen wij door en geven daarop
opbouwend commentaar, waarop uiteraard
gereageerd kan worden.
Daarna kunnen elk jaar de vastgestelde
aantallen online of op telformulier E ingevuld
worden. Vul in welke soorten zijn geïnventariseerd, ook die met nul paren (wel
onderzocht, maar niet aanwezig). Van elke
soort
wordt
de
hoogst
waargenomen
broedcode gevraagd.
In bestaande telgebieden BMP Roofvogels en
LSB Zeldzame soorten kunnen geïnventariseerde soorten worden bijgeschreven online
of op telformulier. Hierbij ook soorten met nul
paren invullen en elk jaar deze soorten
bijschrijven!
SOVON heeft belangstelling voor telgegevens
van BMP-E soorten uit de periode vanaf 1980.
Heeft u telgegevens die voldoen aan de gestelde
eisen (vast gebied, dezelfde werkwijze e.d.) dan
kunt u die in een Excelbestand of op papier
opsturen naar SOVON. Formulieren kaarten
etc.gratis naar SOVON opsturen via Antwoordnr.
2005, 6574 ZX Beek-Ubbergen.
Voor vragen, aanmelding, etc. kunt u terecht bij
Arend van Dijk (arend.vandijk@sovon.nl),
Remco Drewes of Sjoerd Boonstra.
We zijn benieuwd naar uw telresultaten!

Arend van Dijk
Coördinator BMP
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Vogelsoorten van BMP E
• Binnen BMP kan nu ook gekozen worden voor BMP E, het inventariseren van enkele soorten in een gebied. Heeft u belangstelling voor BMP E, neem contact op met de
coördinator.
• Negen soorten hieronder gemerkt met * bij voorkeur inventariseren in Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn). Kijk voor onze wensenlijst met soorten en gebieden op www.sovon.nl of vraag de coördinator.
• Als algemene regel geldt: per soort twee bezoekrondes in de optimale inventarisatieperiode, dus tussen de datumgrenzen (zie bijlage 5 BMP-handleiding en opmerkingen
per soort hieronder). Tijdens een bezoekronde wordt het gehele gebied of worden alle geschikte biotopen binnen het gebied afgewerkt.
• Van tellers wordt verwacht dat ze jaarlijks dezelfde werkwijze, gebiedsdekking en aantal bezoeken aanhouden en dezelfde soorten inventariseren. Dus niet het ene jaar
uitsluitend nesten tellen en in het andere jaar territoria!
• Voor de interpretatie van de waarnemingen worden de criteria in de BMP-handleiding gebruikt.
• Vul uw waarnemingen bij voorkeur online in via www.sovon.nl.

Soort
Dodaars
Wespendief
Boomvalk
Patrijs
Kwartel

datumgrenzen
10 april-10 juli.
20 mei-10 augustus
1 mei-15 september
15 februari-20 juni
20 mei-31 juli

Watersnip
Houtsnip

20 april-30 juni
15 maart-20 juli

Bosuil
Ransuil
Groene Specht
Zwarte Specht
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodst.
Roodborsttapuit
Snor
Rietzanger
Fluiter
Vuurgoudhaan
Wielewaal
Kleine Barmsijs

1 januari-10juli
20 februari-20 juli
1 maart-31 mei
15 maart-20 juni
15 maart-20 juni
1 juni-15 juli
1 april-15 juli
20 april-10 juli
10 mei-30 juni
15 maart-15 juli
1 mei-10 juli
1 mei-20 juli
15 mei-30 juni
1 mei-30 juni
10 mei-15 juli
10 mei-31 juli

Zomertaling
Tafeleend
Waterral

20 april-30 juni
15 mei-10 juli
15 april-10 juli

Grutto

10 april-10 mei

Wulp

15 maart-31mei

Tureluur

20 april-15 juni

Zomertortel
Kleine Bonte Specht
Nachtegaal
Spotvogel
Kruisbek

1 mei-20 juli
1 februari-20 juni
10 mei-20 juni
15 mei-15 juli
1 januari-15 mei

opmerkingen
Zowel man als vrouw roepen. Let op solitaire en zwijgzame paren.
Controleer roofvogelnesten. Vooral in juli letten op balts en voedselvluchten.
Vooral in halfopen landschap. Let op niet-broeders (langdurig foeragerend) en zwijgzame paren.
Vooral in akkergebieden. Actief in ochtend- en avondschemer.
Vooral in akkers en hooiland. Actief rond zonsopgang en ondergang en soms ‘s nachts. Let op afstanden
waarop roep wordt gehoord (lijkt soms dichtbij). Wanneer meerdere territoriale vogels bij elkaar dan alleen uitsluitende noteren.
Balts vooral in avond- en ochtendschemer bij vochtig en zacht weer. Kloktikkers tellen in april-half mei.
Maximale balts in juni in ochtend- en avondschemer. Probeer individuen te onderscheiden door verschillen in geluid.
Zang vooral in januari-februari en weer in juni. Bedelende jongen in mei-juni.
Let op roep vooral in februari-maart en op bedelende jongen in mei-juli.
Roep vooral in maart-april. Zowel man als vrouw roepen.
Vooral actief in april. Let op bewoond nest.
Vooral actief in maart-april.
Bewoonde nesten (eerste legsels) tellen.
Zang vooral eind maart-april.
Zang vooral half april-half mei in ochtendschemer.
Zang vooral half april-half mei en vaak groot deel van de dag.
Zang vooral maart-april, alarm en uitgevlogen jongen in mei; sommige paren heimelijk.
Zang vooral eind april-mei in vroege ochtend en nacht.
Zang vooral eind april-half mei in vroege ochtend.
Zang vooral in mei van vroeg tot laat in ochtend.
Zang vooral in april-mei.
Zang vooral in mei. Zowel man als vrouw kunnen zingen.
Zang en balts vooral in april-mei, maar in die periode ook doortrek. Let op nest-indicatie en waarnemingen in half mei-juli. Soms nestelend in kolonieverband.
Actief in ochtendschemer. Later in seizoen vaak verscholen in vegetatie.
Let op plaatsvaste vogels, alarm of simulatie van verlammingsverschijnselen.
Moerassen, ook kleine..Actief in ochtend- en avondschemering. Speciaal lok- en baltsroep van man registreren. Geluidsnabootsing altijd wel of niet gebruiken.
Paren en solitaire mannetjes tellen. Voorkom dat vogels opvliegen, leidt tot verwarring. Paren en later
ouders met kuikens kunnen zich verplaatsen.
Zoeken soms voedsel ver van de broedplaats (pendelvluchten) en daar soms territoriaal. Houdt rekening
met verplaatsingen van ouders met jongen.
Tot begin mei nog rondzwervend. Weinig opvallend bij lage dichtheid. Zoeken soms voedsel ver van de
broedplaats.
Veel in jong sparrenbos. Zang tot ver in de ochtend.
Zang en roffel vooral in februari-half april. Zowel man als vrouw roepen.
Zang in vroege ochtend, maar ook ’s avonds en ‘s nachts .
Zang vooral vlak na aankomst in mei en meest in vroege ochtend.
Broedt soms massaal na voorgaande invasie. Zangpiek meestal half januari-maart. Let op alarm (tjuppen) en bedelende nauwelijks vliegvlugge jongen. In april-juli aankomst van invasiegasten.

Broedcodes; criteria van broedzekerheid.
vrijwilligers te betrekken bij vogelonderzoek en
Code
Omschrijving
0 Waarneming van een volwassen individu buiten de datumgrenzen in een mogelijk
broedbiotoop, Dit
zonderjaar
aanwijzzal
ing omer
trentdaarbij
broeden. speciale
-tellingen.
ET AAR VAN DE
1 Waarneming van een volwassen individu tussen de datumgrenzen in een mogelijk broedbiotoop, zonder aanwijzing omtrent broeden.
aandacht
zijn
voor
het
betrekken
van de jeugd
2 Eenmalige waarneming tussen de datumgrenzen van zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop.
RUINE
IEKENDIEF
3 Waarneming tussen de
datumgrenzen
van een paar in geschikt broedbiotoop. bij deze fraaie roofvogelsoort.
4 Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.) op dezelfde plaats vastgesteld, op tenminste twee dagen, die meer dan één week uit elkaar liggen.
5 Baltsend paar (ook paring) tussen de datumgrenzen in broedbiotoop. Het voeren van wijfje door mannetje moet met code 5 worden aangegeven.
Enkele
onderzoeksvragen die centraal staan en
6 Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke nestplaats, zoals Draaihals die in boomholte
kruipt.
7 Angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op aanwezigheid van een nestdie
of jongen.
alarmeren
ook wanneer
ze niet broe
den. Let
we Veel
metvogels
behulp
van
vrijwilligers
willen
speciaal
op of de
vogel aan een bepaalde
plaats
gebonden is.
organiseren
SOVON
Vogelonderzoek
In 2010
beantwoorden
zijn:
8 Vogel met broedvlekken (niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor een broedgeval
ter plaatse).
Nederland
en Vogelbescherming
Nederland
9 Transport
van nestmateriaal,
nestbouw of uithakken/graven
van nestholte.
10 Afleidingsgedrag.
De vogel doet alsof
hij verlamd ofNederland
gewond is en lokt
van het nest weg. Afleidingsgedrag komt vooral voor bij soorten
i.s.m. de Werkgroep
Roofvogels
enzo de waarnemer
- Waar
broeden Bruine Kiekendieven in
die in open terreinen broeden, zoals eenden, steltlopers en een enkele zangvogelsoort.
Werkgroep
Grauwe
Kiekendief
het
Jaar
van
de
Nederland? Het doel is een compleet
11 Pas gebruikt nest of eierschalen.
Kiekendief.
Van
charismatische
12 PasBruine
uitgevlogen
jongen van nestblij
vers deze
of donsjongen
van nestvlieders. Meeuwen,
zwaluwen, Kruisbek,
Kleine
Barmsijs
kunnen met vliegvlugge
landdekkend
beeld
van
de e.d.
broedaantallen
te
jongen
grote afstanden
Let daarom
op jongen
die niet of nauwelijks kunnen vliegen.
roofvogel
is afleggen.
namelijk
nog uitsluitend
lang niet
alles
krijgen;
13 Gebruikt nest met onbekende inhoud. Bezoek door ouders aan nest, waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld of broedende vogel.
bekend.
wordt Transport
een aantal
activiteitenvan of voedsel
14 Transport
voedselEr
of ontlasting.
van ontlastingpakketjes
voor de jongen is
voor zangvokomen
gels een bruikbare
code. Soorten
- Fenologie:
wanneer
en vertrekken
zoals
meeuwen en roofvogels
voeren hun
jongen nog lang
zij zijn uitgevlogen (zie ook code 12 ), en sterns en IJsvogel maken soms lange
georganiseerd
om meer
bekendheid
te nadat
geven
onze
Bruine
Kiekendieven?
Dit
onderdeel
leent
voedselvluchten. Baltsvoedering is code 5.
aan (de bescherming van) deze soort en om
zich voor publiciteit en het enthousiasmeren
15 Nest met eieren.
16 Nest met jongen gezien, of de jongen in het nest gehoord.

2010: H J
B
K
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van waarnemers. Daarnaast levert het mogelijk
informatie op over o.a. de effecten van
klimaatverandering;
- Waar slapen Bruine Kiekendieven in de
winterperiode, hoe zien deze slaapplaatsen er
qua
samenstelling
uit?
Een
bekende
slaapplaatsregio is het Verdronken Land van
Saeftinghe, maar waarschijnlijk zijn er elders
nog wel meer kleinere slaapplaatsen te vinden.
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ONLINE STIPPENKAARTEN MAKEN
VAN BMP- EN LSB GEBIEDEN

Iedereen die online telgegevens van BMPproefvlakken of LSB-gebieden Zeldzame
soorten invult, heeft vanaf nu de mogelijkheid
om naast aantallen ook de verspreiding online
in te vullen. In plaats van aantallen in te vullen
kunt u nu met de muis territoria als stippen op
de kaart van uw telgebied invullen. Het totaalaantal territoria verschijnt dan automatisch op
het telformulier. Ook kunt u stippen zetten van
vroegere gegevens. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor gebruik voor u als voor SOVON. U
kunt nu uw eigen verspreidings-kaarten
maken, uitprinten of opnemen in een verslag
Er is een uitgebreide Handleiding online invoer
Territorium-stippen BMP en LSB-Z gemaakt,
waarmee u door de onderdelen van het stippen
zetten wordt geleid. Deze handleiding is o.a. op
de site van SOVON te vinden, maar ook op
onze site (‘Downloads’).

De soort is als toppredator een belangrijke
indicator voor ecosystemen (met name
moerassen en akkerland) en daarmee ook de
biodiversiteit. Omdat 2010 tevens het Jaar van
de Biodiversiteit is, zal dit aspect een
belangrijke rol spelen bij de communicatie.
Voor de jeugd gaan we een teken- en
fotowedstrijd organiseren en zal er in de
WILDzoekers Expres veel aandacht zijn voor
deze prachtige soort. Tot slot zullen we ook
scholen gaan benaderen met een lesbrief.
Kijk voor de meest actuele informatie op
www.jaarvandebruinekiekendief.nl en doe mee.

Joost van Bruggen
SOVON Vogelonderzoek Nederland
024 - 68 48 141
joost.vanbruggen@sovon.nl
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Met deze mogelijkheid krijgt u voor het eerst
ook de bij SOVON aanwezige begrenzing van
uw telgebied onder ogen. Wij vragen u om de
ingetekende grenzen te controleren en eventuele correcties aan ons door te geven. Het
gaat om verschillen tussen de door u al jarenlang in het veld gehanteerde vaste begrenzing
en de begrenzing zoals aangegeven op de
kaart. Tussentijdse grenswijzigingen zijn niet
toegestaan! Geef duidelijk aan welke grens
gecorrigeerd moet worden en geef die correctie
door aan SOVON (werkwijze zie Handleiding).
Stippen zetten is een nieuwe mogelijkheid en
daarbij kunnen kinderziektes in het spel zijn,
waardoor hetgeen in de Handleiding staat, bij
u niet blijkt te werken etc. Vragen over
inloggen, toegang tot telgegevens, telgebieden,
kaarten, stippen zetten, grenscorrecties etc. en
bijvoorbeeld ook ideeën voor aanpassingen
kunt u mailen naar broedvogels@sovon.nl.
We wensen u veel succes met de uitwerking
van uw broedvogelgegevens en natuurlijk
vooral met het territorium-stippen-zetten.

Arend van Dijk, Joost van Bruggen en
Arjan Boele
SOVON Vogelonderzoek Nederland
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KOPIJ DRENTSE VOGELS 25

Hoe kan dat nu? Uitgave 22 is dit jaar
verschenen en nu al de vraag om kopij voor
nummer 25? Inderdaad. Dat vraagt wel even
om een uitleg.
Op dit moment wordt er gewerkt aan uitgave
23, die het komend voorjaar zal verschijnen.
Eveneens dit voorjaar verschijnt dan uitgave 24
met daarin de resultaten van de januaritelling
2000-2004 (extra uitgave). Hier voegen we dan
het jaartal 2010 aan toe, zodat we in het
voorjaar van 2011 de uitgaven van Drentse
Vogels ook het jaartal 2011 mee kunnen geven.
e
En tegelijk betekent dat een jubileum: de 25
uitgave.
We willen als bestuur samen met de redactie
nadenken over een passende vulling dan wel
een bijzondere uitgave. Mocht u ideeën
hebben, een bijdrage willen leveren of gewoon
een goed artikel willen publiceren, dan houden
we ons van harte aanbevolen!
Enige informatie m.b.t. de uitgave, doelstelling
en uitgangspunten van publicaties:
Sinds 1985 brengt de Werkgroep Avifauna de
uitgave “Drentse Vogels” uit met daarin
resultaten
van
onderzoek
en
andere
wetenswaardigheden op gebied van de Drentse
Avifauna.
Sinds 1991 is Drentse Vogels jaarlijks
e
uitgebracht, in 2007 verscheen de 21 uitgave.
Vogelaars krijgen de gelegenheid artikelen in
Drentse Vogels te publiceren, voor zover de
inhoud betrekking heeft op de Drentse
avifauna. In de beginjaren van Drentse vogels
werden er vooral tellingen gepubliceerd,in de
loop der tijd is er steeds meer aandacht
gekomen voor zaken gedrag, broedbiologie,
habitat en voedselkeus en invloeden van
beheer/biotoopveranderingen op populaties.
Drentse Vogels ziet jaarlijks het licht dankzij
een groep trouwe schrijvers, jaarlijks zorgen zij
voor een goed gevuld en gevarieerd nummer.
We weten uit ervaring dat er naast deze groep
schrijvers er diverse vogelaars in Drenthe zich
bezighouden met onderzoek of bijzondere
waarnemingen
verrichten
die
het
publicatiewaardig zijn. Op deze wijze kunnen
we de kennis van de Drentse avifauna mds
publiceren verder verspreiden en hiermee
mensen inspireren tot het doen van (nader)

Nieuwsbrief

onderzoek. Publicatie is de echte afronding van
een onderzoek.
Zoals gezegd biedt Drentse Vogels de
mogelijkheid om artikelen aan te leveren op
verschillende niveaus. Beschrijvingen van
bijzondere waarnemingen, bijvoorbeeld van
voor Drenthe zeer bijzonder broedvogelsoorten
of bijzondere prooikeuzes van vogels, zijn
relatief eenvoudig. Dit geldt ook voor het
publiceren van trends van vogels in een
bepaald gebied of habitat. Bij het publiceren
van onderzoeksresultaten komt iets meer
kijken. Hiervoor enkele richtlijnen:
• Geef een goede omschrijving van de
vraagstelling van het
onderzoek
en
gehanteerde onderzoeksmethode;
• Geef
een
beschrijving
van
het
onderzoeksgebied;
• Presenteer resultaten kort en bondig;
• In de discussie is ruimte voor het geven van
verklaringen voor de resultaten, speculaties,
vergelijkingen met andere onderzoeken ect.
De redactie is graag bereid om schrijvers te
helpen bij de totstandkoming van een artikel,
schroom niet om in contact te treden met de
redactie.
Vanwege
de
internationale
toegankelijkheid zorgt de redactie voor een
Engelse samenvatting.
Kopij kan worden aangeleverd tot 1 januari
2011. Aanlevering van artikelen bij voorkeur per
mail als worddocument, databases als Excelbestand.
Redactie-adres:
Bert Dijkstra
Burg. Jollesstraat 11, 9401 LD Assen
e_dykstra@hetnet.nl

FENOLOGIE 2009: EEN UPDATE
Nadat de voorlopige lijst van eerste meldingen
van zomervogels van het afgelopen voorjaar in
de vorige WAD-nieuwsbrief verscheen is nog
een groot aantal meldingen binnengekomen.
Het leek me zinvol om de lijst opnieuw te
publiceren, omdat er nogal wat wijzigingen zijn
opgetreden.
In totaal zijn de waarnemingen van 14
personen in het overzicht verwerkt: Bertus Bats
(BB), Sander van den Bor (SvdB), Dick Bresser
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(DB), Gerrit Bril (GB), M.P. Hazelhoff (MPH),
Dirk Jensma (DJ), Harry Mekkes (HaM), Hero
Moorlag (HeM), Hans en Simon Olk (HSO), Ton
Schoenmaker (TS), Cor Smit (CM), Wessel
SOORT
blauwborst
boerenzwaluw
bonte vliegenvanger
boomleeuwerik
boomleeuwerik
boompieper
boomvalk
bosrietzanger
braamsluiper
bruine kiekendief
fitis
fluiter
gekraagde roodstaart
gele kwikstaart
geoorde fuut
gierzwaluw
grasmus
grauwe klauwier
grauwe vliegenvanger
grutto
huiszwaluw
kleine karekiet
kleine plevier
koekoek
kwartel
nachtegaal
nachtzwaluw
oeverzwaluw
paapje
rietzanger
roodborsttapuit
spotvogel
sprinkhaanzanger
tapuit
tjiftjaf
tuinfluiter
visdief
wespendief
wielewaal
zomertaling
zomertortel
zwarte roodstaart
zwartkop
zwartkop
14
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Spoelder (WS) en Harold Steendam (HS).

Harold Steendam

DATUM AANTAL EN PLAATS
20-3-2009 2 Wolfsbarge (1215) HS
27-3-2009 2 Bunne (1213) BB
5-4-2009 2 Meppel (2117) DJ
1-3-2009 1 Gasterse duinen (1235) TS
1-3-2009 6 Adderveen (1618) SvdB
14-3-2009 1 Fochteloerveen (1241) WS
2-4-2009 2 Grollooerveen (1715) HSO
9-5-2009 1 Bargerveen (2312) GB
9-4-2009 1 Bongeveen (1223) BB
10-4-2009 1 Wolfsbarge (1215) HS
18-3-2009 1 Kremboongbos (1743) HeM
19-4-2009 3 Assen (1243) WS
11-3-2009 1 Bongeveen (1223) BB
15-3-2009 1 Lappenvoort (1214) BB
21-3-2009 6 Bargerveen (2312) GB
18-4-2009 3 Bargerveen (2312) GB
11-4-2009 1 Peestermaden (1222) TS
21-5-2009 1 Drentse Aa (1244) HSO
19-4-2009 1 Smilde (1252) SvdB
7-3-2009 1 Bargerveen (2312) GB
15-3-2009 1 Meppel (2117) DJ
30-4-2009 1 Emmen (1758) CS
21-3-2009 3 Amen (1254) HS
13-3-2009 1 Paterswolde (1213) BB
16-5-2009 1 Ballooerveld (1245) HSO
25-4-2009 1 Vries (1223) BB
4-6-2009 2 Bargerveen (2312) GB
2-4-2009 3 zandwinning Boswachterij Borger (1256) HSO
3-4-2009 1 Diependal (1712) SvdB
10-4-2009 4 Wolfsbarge (1215) HS
7-3-2009 2 Bargerveen (2312) GB
13-5-2009 1 Bargerveen (2312) GB
2-4-2009 5 Amerveld (1254) HSO
21-3-2009 1 Peizermaden (753) BB
13-3-2009 1 Anloo (1235) HS
13-4-2009 1 De Punt (1214) BB
4-5-2009 2 Groningen (753) HS
1-5-2009 1 Texel (933) GB
4-5-2009 1 Yde (1214) BB
27-3-2009 2 De Punt (1214) BB
26-4-2009 1 Fochteloerveen (1242) WS
10-3-2009 1 Hondstongen (1223) BB
3-1-2009 1 Meppel (2117) DJ
3-4-2009 1 Assen (1243) WS
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AAN ALLE VOGELWERKGROEPEN IN DRENTHE

In de nieuwsbrief van september j.l. hebben we een oproep gedaan aan alle vogelwerkgroepen in welke
vorm dan ook in onze provincie om te reageren op een aantal thema’s die zowel de SOVON-ledenraad
als ook het bestuur van de WAD bezighouden. Hierop hebben we één reactie gekregen. Inhoudelijk van
waarde, maar helaas maakt in dit geval één zwaluw nog geen zomer. Daarom nogmaals dezelfde
oproep met het dringende verzoek om toch te reageren.
In het verleden belegde de WAD regelmatig avonden in de provincie om op deze manier het contact
met de lokale werkgroepen en individuele vogelaars te versterken. Daarnaast had het ook een
wervende functie, nl. in contact komen met nieuwe en potentiële veldwerkers. Het sterk teruglopende
bezoekersaantal van deze avonden was reden voor het bestuur om met deze regiobijeenkomsten te
stoppen.
Tegelijkertijd is er een bezinning op gang gekomen binnen het bestuur m.b.t. de relatie tussen de
Drentse vogelaar en de WAD. Welke functie heeft de WAD eigenlijk binnen vogelend Drenthe en wat
dragen lokale / regionale werkgroepen bij en hoe verhoudt dat zich tot de individuele vogelaars?
Dit thema heeft ook landelijk aandacht. In de SOVON-ledenraad is hierover uitgebreid gediscussieerd
(zie voor het verslag WAD-nieuwsbrief september 2009) in het kader van de meerjarenvisie. Daarbij
gaat het om de toekomst van vogelonderzoek in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en
veranderingen. Dat vraagt bezinning op de toekomst van SOVON, de WAD, maar ook van de lokale en
regionale vogelwerkgroepen.
De WAD wil zich hier nu concreet verder op oriënteren, maar meent dit in samenspraak en overleg te
moeten doen met de werkgroepen. Thema’s voor een bijeenkomst zouden kunnen zijn:
- Relatie WAD en werkgroepen: Hoe ervaren we dit? Liggen er knelpunten / wensen / ideeën? Loslaten
of versterken?
- Functioneren WAD: De WAD is aan het verschuiven wat positie en taak betreft. Wat betekent dit en
welke gevolgen heeft het?
- Voortbestaan werkgroepen in de toekomst: Zoals overal hebben ook vogelwerkgroepen te maken met
dezelfde maatschappelijke ontwikkeling als overal: minder leden, moeilijk invulbare bestuursfuncties,
ontbreken van jonge aanwas, enz. Hoe gaan we hiermee om en wat kunnen we daaraan doen?
Voor ieder die dit leest: reageer eens of pak de handschoen op. Naar ons als bestuur, maar nog beter:
maak er een agendapunt van voor de eigen ledenvergadering. En laat daarna ons weten hoe u hier
tegenaan kijkt. Reageren kan bij voorkeur via de mail aan ondergetekende.

Sjoerd Boonstra
Voorzitter WAD
Lid Ledenraad SOVON
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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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