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Werkgroep
Avifauna Drenthe
AD INTERIM
Na een zeer hete julimaand is het nu alsof de
herfst al is aangebroken. De meeste zangvogels
houden zich opvallend stil en de eerste ooievaars
vertrekken al richting het Zuiden.
Ik wil het deze keer hebben over tolerantie: elke
keer weer een terugkerend item als er gesproken
of geschreven wordt over ons asielbeleid of hoe
wij omgaan met onze allochtone medelanders.
Ook in de vogelwereld kun je spreken van autochtone en allochtone vogels (of eigenlijk kort verblijvende immigranten). Met de meeste immigranten
heb ik geen problemen. Mijn hart maakt elk jaar
weer een sprongetje als ik de fitis hoor zingen en
de eerste gierzwaluwen door het zwerk zie vliegen.
De laatste tijd heb ik echter wel grote problemen
met een typische autochtone vogel. Sinds enkele
jaren broeden deze vogels met succes bij mij in de
buurt. Ik woon in een groene wijk met veel bomen
rond mijn huis. Daar voelen ze zich prima thuis.
Het gezinnetje van dit jaar (twee ouders met vier
jongen) is vooral ‘s ochtends irritant aanwezig.
e
Vaak nog voor de 1 zonnestralen boven de horizon uitkomen begint het gedonder. Alsof er een
mitrailleur naast je raam wordt leeg geschoten.
Zodra ze hun snavel opendoen is mijn tolerantie
voor vogelgeluid tot het nulpunt gedaald! Ik heb al
standaard oorpluggen naast mijn bed liggen om
ook de laatste uurtjes slaap mee te kunnen pikken.
Klappen in mijn handen helpt tegenwoordig ook al
niet meer. Deze zwart-witte geluidsterroristen zijn
immuun geworden voor verstoring heb ik het idee.

Ik krijg er ongewild radicale gedachten van.
De aanschaf van een windbuks zou misschien een
oplossing zijn. Ware het niet dat, dat niet in mijn
pacifistische levensbeschouwing past.
Dus mocht iemand een tip hebben hoe ik op een
vogelvriendelijke manier deze zwart-witte langstaarten tot stilte kan manen dan houd ik mij aanbevolen!
Agaath Kooi

Jaargang 18 (nr. 3): september 2006
Drentse Vogel van het jaar 2006 – Watersnip……….3
Ganzen- en Zwanentelling 2006………………………3
Klapeksters in de winter van 2005/2006………….… 4
Trekteldag Orvelte zaterdag 7 oktober…………….…66
Resultaten Landelijke Onderzoek Tapuit in 2005…...77
Van de districtcoördinator……………………………...99
Nieuws van SOVON .…………………………………11
11

Nieuwsbrief

Jaargang 18 (nr. 3): september 2006

INSTUREN KOPIJ
Kopij voor de Nieuwsbrief kan opgestuurd worden
naar het redactieadres. Ook is het mogelijk om via
de website kopij naar het algemene e-mailadres
van de WAD te sturen, nl:
info@avifaunadrenthe.nl.

COLOFON
De WAD-Nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe en wordt
gratis toegezonden aan alle medewerkers van de
WAD en SOVON in Drenthe. Tevens wordt de
Nieuwsbrief verspreid onder de medewerkers van
de Werkgroep Kerkuilen Drenthe.

Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in digitale
vorm, liefst via e-mail. Dit kan in text-formaat, maar
ook als WORD-bestanden (.doc). Grafieken en/of
tekeningen in JPEG- (.jpg) of GIF-formaat, niet in
BMP. Afbeeldingen kunnen ook in het document
worden verwerkt.

AGENDA

De Nieuwsbrief dient als informatiebulletin voor de
districtscoördinator en vertegenwoordigers van de
ledenraad van SOVON voor Drenthe.

16/17 sept.
25 sept.
7 okt.
14/15 okt.
30 okt.
18/19 nov.
25 nov.
27 nov.
16/17 dec.
18 dec.
13/14 jan.
17/18 febr.
17/18 mrt.

De Stichting WAD fungeert als districtsraad voor de
vereniging SOVON. De Nieuwsbrief verschijnt vier
keer per jaar.

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

Voor toezending buiten de hierboven vermelde
doelgroep kan een verzoek worden gedaan aan het
bestuur van de WAD:
Postbus 431, 9400 AK te Assen.

Redactie/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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VAN DE REDACTIE
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december
2006.
Kopij dient uiterlijk 15 november binnen zijn op het
redactieadres. Later ingeleverde stukken blijven
liggen tot het volgende nummer.
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DRENTSE VOGEL V/H JAAR 2006
WATERSNIP
Het veldwerk voor dit project ligt alweer enige tijd
achter ons. De Watersnippen bereiden zich ondertussen voor op de najaarstrek of zijn daar al
mee bezig.
Net als sommige vogelaars trouwens. Zo werden
op de trektelpost op het Ballooërveld op 13 augustus 48 naar westzuidwest vliegende Watersnippen geteld.
Nest van watersnip (foto Bert Dijkstra)
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GANZEN- EN ZWANENTELLING
2006 / 2007
Nog even en de eerste ganzen- en zwanentelling gaat weer van start. De teldata voor
het nieuwe seizoen zijn als volgt:
16/17 september
14/15 oktober
18/19 november
16/17 december
13/14 januari
17/18 februari
17/18 maart
Liefhebbers van ganzen en zwanen kunnen
zich nog melden. Een aantal potentiële pleisterplaatsen is nog vacant, waaronder ook een
zeer ganzenrijk stuk in de Veenkoloniën.

Een aantal medewerkers heeft de formulieren met
de resultaten van de telling al teruggestuurd. Nog
niet genoeg om al iets over de resultaten te kunnen zeggen. Dat houden jullie dus nog tegoed.

- - OPROEP - De mensen die afgelopen broedseizoen Watersnippen in Drenthe hebben geïnventariseerd wil ik
vragen hun gegevens op te sturen. Dit kan op de
speciale Watersnipformulieren die een aantal van
jullie hebben ontvangen. Ook formulieren met
zogenaamde 0-tellingen willen we graag retour.
BMP-ers en tellers van andere tellingen, die Watersnippen tegenkwamen, kunnen een stippenkaart met de territoria van de soort insturen.
Ook losse waarnemingen zijn erg welkom!
Komende tijd zullen de binnengekomen gegevens
worden verwerkt en de resultaten in deze
Nieuwsbrief en Drentse Vogels worden gepubliceerd.
Voor meer informatie over de Watersniptelling van
voorjaar 2006: zie vorige WAD-Nieuwsbrieven.

Helaas zit ik wat in tijdnood, dus een wat uitgebreider verslag van het afgelopen seizoen
houden jullie te goed voor een van de volgende nieuwsbrieven.
Op de volgende pagina (T abel 1) staat het
eindresultaat over het telseizoen 2005/2006
vermeld.
Voor meer informatie over de Ganzen- en Zwanentelling van het afgelopen seizoen: zie vorige
WAD-Nieuwsbrief.

Met dank aan alle ganzen- en zwanentellers
in Drenthe:
R. Blaauw, M. Coenders, A.J. van Dijk, B.
Dijkstra, P. Gelderloos, J. van Ginkel, M.
Graauw, J.W. Grotenhuis, A.J. Hamming,
M.P. Hazelhoff, A. Hoving, L. de Jonge, J.
Kleine, M.H. Knegt, J. Kolhoff, G. Meijers, H.
Olk, S. Olk, R. Oosterhuis, R. Penninx, J.
Ruiter, J. Santing, D. Schoppers, H. Sloots,
H. Steendam, P. Verra en J. de Vries.
Harold Steendam
Coördinator Ganzen- en Zwanentelling

Hans Olk
Coördinator Drentse Vogel van het Jaar
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Tabel 1. Resultaten ganzen- en zwanentellingen in Drenthe seizoen 2005/2006.

okt05
56
193
0
0
2
6
19
1154
0
879
1185
263
0
1075
26
566

nov05
78
388
0
47
12
6713
1783
9755
17
15500
844
289
3
507
21
394

KLAPEKSTERS IN DE WINTER VAN
2005 / 2006
Inleiding
Diverse vogelaars zijn afgelopen winter weer op
pad gegaan en hebben Klapeksters gezocht en
soms ook gevonden. Hoewel nog niet alle waarnemingen van de afgelopen winter bij ons binnen
zijn (situatie half augustus) is het toch de moeite
waard om een voorlopig plaatje te laten zien.
Gegevens
Waarnemingen zijn op verschillende manieren
verzameld: uit het BSP-nb project van SOVON,
via internet (www.waarneming.nl) en rechtstreeks
via tellers. Natuurlijk zijn we zelf ook veel op zoek
geweest.
Op dit moment zijn 427 waarnemingen binnengekomen en verwerkt. Het merendeel daarvan bestaat uit losse meldingen, maar een aantal mensen is ook bezig geweest met het systematisch
afzoeken van potentiële gebieden. Tussen deze
waarnemingen zitten ook een aantal 0-meldingen.
Waarnemingen zijn vooral afkomstig uit de noordelijke helft van Drenthe.
Bijzondere aandacht verdienen Berry en Els Heijman, die de halve provincie hebben doorgefietst
op zoek naar Klapeksters.
Aantallen en verspreiding
De eerste Klapeksters verschenen in de laatste
week van september (27 sept. Fochteloerveen, 2
okt. Ballooërveld, 2 okt. Gasterse Duinen).

4

dec05
65
489
0
149
20
11617
849
8965
0
18208
817
242
1
504
915
250

jan06
80
695
0
471
279
20012
3574
38761
3
19968
1006
205
3
196
175
564

feb06
73
596
0
328
132
13462
119
20793
2
13699
339
220
2
295
1644
297

maa06
62
558
6
658
172
441
240
909
2
143
144
156
3
169
10
242

apr06
3
35
0
0
0
0
0
0
0
0
4
12
0
0
0
2

De laatste exemplaren vertrokken in de tweede
helft van april (17 april Fochteloerveen, 19 april
Doldersummerveld en 23 april Leekstermeer).
Zagen we vorig jaar nog een duidelijke piek in
januari en februari wat aantallen betreft, deze
winter liet een erg afgevlakt patroon zien (figuur
1). Vanaf oktober tot en met maart pleisterden er
zo’n 20-25 beesten in de provincie, volgens onze
(voorlopige) gegevens. In tabel 1 zijn alle lokaties
weergegeven waar de afgelopen winter Klapeksters zijn waargenomen. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen beesten die langere tijd in een
gebied zaten, soms de hele winter, en beesten die
korte tijd op een plek gezien werden.
Figuur 1. Verdeling van het aantal waarnemingen (staafjes,
linkeras) en exemplaren (lijn, rechteras) per maand.
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Opvallend is ook dit jaar weer dat het accent van
de verspreiding in het midden van de provincie
ligt. Mogelijk dat gegevens uit Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe nog onderweg zijn.
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Nog niet alle waarnemingen uit het SOVON BSPnb project zijn in ons overzicht verwerkt. De (voorlopige) verspreiding is in figuur 2 weergegeven.
Figuur 2. Verspreiding van de Klapekster in Drenthe in de
winter van 2005/2006. Hoe groter de stip, des te meer beesten. Dichte stip = lang verblijf (>2maand), open stip = kort
verblijf (<2maand).
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Mark van Veen, Marnix Jonker, Willem Jan Fontijn, Otto de Vries, Peter van Wetter, Rens Penninx, Remco Drewes, Sander Vos, Sjoerd Boonstra, Steenuilenwerkgroep NWH, Thijs Fijen, Tim
de Boer, Tim Kreetz, VWG Zuidlaren, Willem Sillius en Willie Riemsma.
Verder willen we Arjan Boele van SOVON bedanken voor het beschikbaar stellen van het BSP-nbarchief.
Tabel 1. Gebieden waar Klapekster zijn waargenomen.

Duidelijk is wel dat de winter van 2005/2006 sterk
achterbleef bij de voorgaande winters. Op basis
van onze huidige set van waarnemingen moeten
we concluderen dat er ongeveer 22-23 overwinterende Klapeksters in Drenthe hebben gezeten.
Daarnaast werden nog 26 Klapeksters gemeld die
korte tijd op een locatie hebben gezeten. Wel is
enige voorzichtigheid hier op zijn plaats, omdat
alle waarnemingen nog niet binnen zijn.

Gebied

Biotoop

Aanwezig
Lang Kort

Amerveld

boomaanplant

1

1

Ballooerveld

heide

1

1

Bargerveen

hoogveen

1

1

Boerenveensche Plassen

heide

Breevenen
Buinerveld

cultuur
heide

1

1
1

De Haar

boomaanplant

1

1

Doldersummerveld

heide

Drouwenerveen

hei

1

Drouwenerzand

hei

1

Dwingelderveld
Eexterveld

hei
cultuur

1-2

Elpermeer

hei

1

1

2
1
1

Fochteloerveen en Esmeer veen

3

Gasterse Duinen

grasland/heide

1

Grollooerveen

heide

Grootte Zand
Heidehof Eext

heide
boomaanplant

Hijkerveld en Diependal

boomaanplant/heide 1

- - Oproep - -

Hingsteveen

heide

Holmers

grasland

Graag willen we iedereen vragen om waarnemingen van Klapeksters van de afgelopen winter(s)
zoveel mogelijk door te geven. Dit kan via de
BSP-nb formulieren of rechtstreeks aan ons.
Ook voor de komende winter houden we ons
aanbevolen voor jullie Klapeksterwaarnemingen.

Hullenzand

heide

1

Landgoed Terborg
Lange Veen Papenvoort

heide
boomaanplant

1

Leekstermeer

moeras

Leggelderveld

heide

1

Meindertsveen

heide

1

Molenveld Exloo

heide

Molenveld Oudemolen
Nolderveld

heide
heide

Waarnemers
Van de volgende personen hebben we waarnemingen ontvangen:
Andre van Hengstum, Andre-Willem Faber, Auke
Douma, Berry en Els Heijman, Bert Lahuis, Bert
Winters, Bertine Hendriks, Bob Hogeveen, Christiaan Teule, DBA, Dick Schoppers, Eelke Schoppers, E. Oosterveld, Edwin de Weerd, Gerben van
Bokhorst, Gert Polet, H. Uilhoorn, Hans Olk, Simon Olk, Harold Steendam, Hans Stijn, Henk
Stellingsma, Henri Timmer, Jan Dijk, Jan Dokter,
Jan Harms, Jaring Roosma, Jean Paul van den
Bos, John Smit, Jos Bredek, Karel Sars, Karel
Schipper, Klaas van Haeringen, Koert Scholten,
Lieuwe van Wellie, Lucas Kaaij, Mark de Vries,

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

Orvelterzand

heide

1

Oud-Avereest

beekdal

1

Oude Willem

grasland

Schapenveld Odoorn

heide

1

Scharreveld
Westerhoek Grolloo
Westersche Veld van
Rolde
Westerzand

heide
boomaanplant

1
1

heide

1

1

heide
TOTAAL

1
2223

26

Hans Olk en Harold Steendam
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TREKTELDAG ORVELTE
ZATERDAG 7 OKTOBER
Trekteldag Orvelte
Voor de 11e keer organiseert de WAD de trekteldag! Dit jaar op zaterdag 7 oktober van 7.00 uur
tot ca. 16.00 uur (afhankelijk van het weer) bij het
veldstudiecentrum in Orvelte. Op deze dag wordt
ook de landelijke trekteldag georganiseerd.
De hele dag worden alle overvliegende vogels
geteld en geïnteresseerde vogelaars zijn van harte welkom. Iedereen kan op elk gewenst moment
van de dag komen, maar de eerste ochtenduren
zijn vaak het best.

Vorig jaar telden we op drie verschillende plekken,
dit jaar alleen in Orvelte. In onderstaande tabel
zijn de telresultaten nog even op een rij gezet.
In de WAD-NB van november 2005 staat een
uitgebreid verslag (via website te downloaden).
Waar moet je aan denken?
Behalve de gebruikelijke spullen zoals een verrekijker, notitieboekje en vogelgids, is – afhankelijk
van het weer - een zonnebril of warme kleding
/regenpak aan te bevelen. Trektellen is “op de
plaats rust” en kan soms een koude aangelegenheid zijn. Ter plaatse is koffie/thee en tussen de
middag een kop soep verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Hoe kom je er?
Het Veldstudiecentrum ligt aan de Zuideresweg
10 te Orvelte. De ligging is op onderstaand kaartje
weergegeven.

Ter plekke krijgt u tekst en uitleg over de waarnemingen van overtrekkende vogels. Een uitgelezen kans om die moeilijke roepjes en piepjes te
leren!
Verwachtingen
Het slagen van de dag is erg afhankelijk van het
weer. Bij een goede windrichting, geen regen of
mist zijn leuke waarnemingen mogelijk. Voor
roofvogels is een zonnetje met thermiek van belang.

Nog vragen?
Voor vragen over deze dag kunt u contact opnemen met:
Remco Drewes, tel. 050-3112382 (na 18.00uur) of
Hans Olk, tel 0592-315363 (na 18.00uur)

Tabel: Telresultaten trekteldag 2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Balloerveld
Soort
Spreeuw
Vink
Graspieper
Veldleeuwerik
Kolgans
Keep
Kramsvogel
Kievit
Zanglijster
Kneu

aantal
920
157
153
91
82
39
28
23
16
14

Orvelte
Soort
Vink
Spreeuw
Graspieper
Zanglijster
Wulp
Holenduif
Veldleeuwerik
Sijs
Witte kwikstraat
Houtduif

aantal
564
252
127
61
45
40
40
35
16
14

Bargerveen
Soort
Vink/Keep
Kramsvogel
Koperwiek
Veldleeuwerik
Spreeuw
Vink
Pimpelmees
Witte kwikstraat
Sijs
Graspieper

aantal
1569
422
244
124
121
108
86
78
67
54
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VAN DE DISTRICTSCOÖRDINATOR
Resultaten landelijk onderzoek naar Tapuit in
2005
In 2005 riep SOVON de Tapuit uit als soort van
het jaar. En hiervoor was alle reden. Sinds de
jaren tachtig is het aantal Tapuiten met duizelingwekkende snelheid afgenomen en lijkt in vele
delen van ons land te gaan verdwijnen. Om deze
reden heeft de Tapuit de ‘Rode Lijst’-status en valt
onder de categorie bedreigd. In het kader van het
‘Jaar van de Tapuit’ is niet alleen de actuele verspreiding in beeld gebracht, maar is ook gekeken
naar habitatgebruik en broedsucces. De resultaten zijn recent verschenen in rapportvorm van
(Turnhout C., van Manen W. & Vergeer J.W.
2006). Het rapport is in pdf-formaat te downloaden van de website van SOVON. In vogelvlucht
de belangrijkste conclusies uit het rapport.
Populatiegrootte en aantalsontwikkeling
Nagenoeg alle in potentie belangrijke gebieden
voor Tapuiten zijn in 2005 onderzocht. In totaal
werden 223 territoria vastgesteld, verdeeld over
binnenlandse heide- en stuifzandgebieden (68
territoria, waarvan 43 in Drenthe) en kustduinen
(155 territoria, waarvan 97 op de Waddeneilanden
en 54 in de vastelandsduinen benoorden het
Noordzeekanaal). De belangrijkste resterende
bolwerken zijn Ameland, Texel en de Noordduinen in de Kop van Noord-Holland. Het Aekingerzand is het enige binnenlandse gebied met nog
meer dan tien territoria. Rekening houdend met
enige ondertelling komt de populatieschatting voor
heel Nederland uit op 240-300 territoria. De verspreiding is de afgelopen jaren steeds verder in
noordelijke richting ingekrompen. De heidegebieden van Noord-Brabant en Limburg, alsmede de
duinen ten zuiden van het Noordzeekanaal zijn
inmiddels nagenoeg verlaten. Een analyse van de
aantalsontwikkelingen in proefvlakken laat zien
dat de aantallen Tapuiten in de duinen vanaf 1960
aanvankelijk sterk toenamen, om eind jaren zeventig een maximum te bereiken. Het is onduidelijk hoe de aantallen vóór 1960 waren, maar
waarschijnlijk zijn deze in de loop van de jaren
vijftig sterk afgenomen als gevolg van de uitbraak
van myxomatose bij Konijnen en de verruiging
van de vegetatie, die daar het gevolg van was.
Vanaf de jaren tachtig namen de aantallen opnieuw sterk af, aanvankelijk nog het minst in de
vastelandsduinen ten noorden van het Noordzeekanaal. Op de heideterreinen van de Veluwe worden de hoogste aantallen begin jaren tachtig geregistreerd, na een toename in de periode daarvoor.
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Sinds die tijd is van een continue afname sprake,
en dat geldt in vergelijkbare mate ook voor de
Brabantse en Limburgse heidevelden. De Drentse
heidevelden laten een wat afwijkend patroon zien,
met een toename in de jaren tachtig en maximale
aantallen begin jaren negentig. Ook hier is echter
de afgelopen tien jaar van een sterke afname
sprake.
Tapuit (tekening Bert Dijkstra)

Habitat
Habitatbeschrijvingen zijn ontvangen voor 158
Tapuit-territoria. Daarnaast is van 41 ‘blanco’s’
een beschrijving gemaakt. Dit zijn ogenschijnlijk
geschikte gebiedsdelen voor Tapuiten, veelal
locaties waar vroeger wel, maar nu geen Tapuiten
meer aanwezig zijn. In 2005 bestond een gemiddeld territorium van de Tapuit voor bijna 60% uit
korte vegetaties van mossen, korte grassen en
kruiden. Iets meer dan 10% bestond uit open
zand. Het resterende deel bestond vooral uit heidevegetatie (binnenland) of hoog gras (duinen).
Broedsucces
Het aandeel kortgrazige vegetaties is hoger in
succesvolle territoria dan in niet-succesvolle territoria, terwijl het aandeel hooggrazige vegetaties
juist lager lijkt. Succesvolle en niet-succesvolle
territoria verschillen echter het sterkst in de aantallen waargenomen Konijnen en konijnenholen,
die in succesvolle territoria gemiddeld veel hoger
zijn: in 53% van de territoria met uitgevlogen jongen zijn meer dan tien konijnenholen aanwezig. In
de duinen wordt bijna altijd in konijnenholen gebroed, maar in heideterreinen, waar de aantallen
Konijnen gemiddeld veel lager zijn, broedt een
derde van de Tapuiten in boomstobben of ingerotte stammen. Deze zijn veelal na kapwerkzaamheden achtergelaten.
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Deze blijken vooral als nestlocatie gekozen te
worden in gebieden waar konijnenholen (nagenoeg) ontbreken. De nestlocatie lijkt echter geen
invloed te hebben op het al dan niet uitvliegen van
jongen. Twee derde van de territoria wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een sterk
reliëf, maar ook deze factor lijkt geen effect op het
broedsucces te hebben. Territoria met uitgevlogen
jongen bevinden zich ten slotte relatief vaak in
door schapen begraasde terreinen, maar relatief
weinig in door runderen en/of paarden begraasde
terreinen of in recent geplagde of gekapte delen.
In Drenthe werd bij 13 succesvolle paren een
gemiddelde van 2,3 uitgevlogen jongen vastgesteld, net iets boven het landelijke gemiddeld van
2,27. Over veranderingen in broedsucces van
Tapuiten in Nederland zijn nauwelijks gegevens
beschikbaar. De spaarzame informatie wijst echter eerder op een ongunstige dan een gunstige
situatie ten opzichte van die in omliggende landen.
Plaatsen van nestkasten
Op drie locaties in Zeeland, in het Noord-Hollands
Duinreservaat en op Texel werden in totaal 43
nestkasten geplaatst. In Zeeland werden de nestkasten wel door Tapuiten bezocht, maar broedgevallen werden nergens vastgesteld. Waarschijnlijk
zijn de kasten echter te laat in het seizoen geplaatst, zodat het aanbeveling verdient de nestkasten ook in 2006 op broedgevallen te controleren.
Oorzaken achteruitgang
Waarschijnlijk moeten de oorzaken voor de afname van de Tapuit vooral in de broedgebieden
worden gezocht en niet zozeer in de overwinteringsgebieden. In algemene zin is de kwantiteit en
kwaliteit van geschikt leefgebied op de lange termijn sterk afgenomen in Nederland. Aanvankelijk
waren ontginning en bebossing van natuurlijke
terreinen en veranderingen in het agrarisch gebied hiervoor verantwoordelijk, later vooral de
vermestende en verzurende effecten van atmosferische depositie (vergrassing, verstruweling) en
de afname van Konijnenpopulaties. Het is echter
erg lastig om aan te geven wat nu de precieze
knelpunten zijn voor de Tapuit. Dit komt omdat
verschillende oorzaken en gevolgen onderling
sterk gecorreleerd zijn. Zo is de dichtheid van
Konijnen bepalend voor zowel het nestaanbod
(holen) als de voedselbereikbaarheid (kortgrazige
vegetaties) en waarschijnlijk het voedselaanbod
gedurende het broedseizoen. Daar spelen dan de
effecten van atmosferische depositie, veranderingen in terreinbeheer (kappen, plaggen, begrazen)
en mogelijk predatiedruk nog doorheen.
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Bovendien kunnen de knelpunten per gebied verschillen. Zo lijkt nestgelegenheid in de meeste
duingebieden momenteel geen beperkende factor, maar in sommige binnenlandse heidegebieden zou dat wel het geval kunnen zijn. Er
zijn diverse aanwijzingen dat een afname van de
hoe-veelheid voor Tapuiten beschikbaar voedsel
in veel gebieden momenteel het belangrijkste
knelpunt is, waardoor Tapuiten niet meer tot
broeden overgaan en/of een lager broedsucces
hebben. Toekomstig onderzoek zou zich hierop
moeten richten, naast het in beeld brengen van de
effectiviteit en randvoor-waarden van diverse beheersmaatregelen, waarbij voor de Tapuit vooral
(schapen)begrazing en reacti-vering van verstuivingsprocessen op de lange termijn kansrijk lijken.
Is er nog toekomst?
De binnendruppelende informatie uit de Drentse
broedgebieden wijst op een verdere afname in
2006. Op het Balloerveld, in 2005 nog een landelijk bolwerkje, lijkt de populatie ook te zijn ingestort. Op het Witterveld verdween de Tapuit in
2006 als broedvogel. In zuidwest Drenthe nam de
Tapuit in ook verder in aantal af. Alleen de Tapuiten op het Aekingerzand weten zich nog redelijk
staande te houden, maar voor hoe lang?Is er nog
perspectief op de Drentse Heide? SOVON geeft
in de analyse aan dat het erg lastig is om precies
aan te geven wat de knelpunten zijn. Dit is te wijten aan het feit dat verschillende oorzaken en
gevolgen onderling sterk gecorreleerd zijn (zie
hiervoor onder “Oorzaken achteruitgang). Bovendien kunnen de knelpunten per gebied verschillen.
In Drenthe bijvoorbeeld speelt het gebrek aan
konijnenholen op de heidevelden waarschijnlijk
een rol van betekenis, maar in de duingebieden
weer niet.
Er zijn diverse aanwijzingen dat een afname van
de hoeveelheid voor Tapuiten beschikbaar voedsel in veel gebieden momenteel het belangrijkste
knelpunt is, waardoor Tapuiten niet meer tot
broeden overgaan en/of een lager broedsucces
hebben.
Gericht onderzoek kan hier meer duidelijkheid
over verschaffen, naast het in beeld brengen van
de effectiviteit en randvoorwaarden van diverse
beheersmaatregelen, waarbij voor de Tapuit
vooral (schapen)begrazing en reactivering van
verstuivingprocessen op de lange termijn kansrijk
lijken. Tot die tijd moeten we in Drenthe hopen dat
de Tapuit niet in navolging van Korhoen en Wulp
van de heide gaat verdwijnen.
Bert Dijkstra
Districtcoördinator SOVON Drenthe
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Dit bevestigd het beeld dat de geweldige opleving die we hebben gehad vooral het gevolg is
geweest van een influx van buiten Nederland.
Helaas lijkt deze (voorlopig?) tot een einde te zijn
gekomen.

VAN DE DISTRICTSCOÖRDINATOR
Het broedseizoen 2006 is met een diverse klimatologische records gepaard gegaan. Droogte,
koude, warmte, maar ook neerslagrecords kwamen allemaal aan bod in de periode van maart tot
en met augustus. Ongetwijfeld zullen er soorten
hebben geprofiteerd, maar ook hebben geleden.
Het seizoen kwam vrij laat op gang door de koude
in maart.

De eerste indruk is dat de Grauwe Klauwier het
buiten het Bargerveen het zeer goed heeft gedaan.
Grauwe Klauwier (tekening Bert Dijkstra)

Roeken gingen later tot nestelen over, maar doordat de bladeren pas laat aan de bomen verschenen waren de nesten vrijwel de gehele maand
april te tellen. Het is overigens nu te vroeg om
conclusies te trekken, maar het ziet er naar uit dat
het aantal Roeken weer verder is afgenomen.
Roek (foto Eelke Schoppers)

De omgeving van Wapse en Doldersum was goed
bezet en ook in het Drentsche Aa gebied lijkt het
wel snor te zitten. Ook de jongenproductie lijkt
goed te zijn geweest, hier zal het warme en droge
zomerweer vast en zeker een goede bijdrage aan
hebben geleverd.

De droogte in het begin van het seizoen heeft
vrijwel zeker nadelig uitgepakt voor ven- en veenplasbewoners als Geoorde fuut en Kokmeeuw.
Koloniebroeders als Huiszwaluw en Oeverzwaluw
lijken het over de gehele linie te zijn afgenomen.
Na een serie zachte winters is de IJsvogel weer
bezig met een comeback. De Vogelwerkgroep
van IVN Eelde telde alleen al in de omgeving van
Eelde 6 paren. Afgelopen zomer werden verspreid
over de provincie weer IJsvogels waargenomen.
De Kwartelkoning lijkt weer op zijn retour, niet
alleen in Drenthe maar ook in de rest van het
land. Ondanks het groeiende areaal graslandreservaat neemt de soort weer sterk in aantal af.

Een geweldige opsteker is toch wel het succesvolle broeden van de Wilde Zwaan. In tegenstelling
tot 2005 lukte het zwanenpaar het dit jaar wel om
succesvol jongen groot te brengen. Net over de
grens in zuidwest Friesland verbleef tot begin mei
een volwassen Wilde zwaan tussen de Knobbelzwanen. Dit en de geslaagde broedpoging geven
hoop op meer broedparen de komende jaren. Om
tot een volledig overzicht te komen verzoek ik de
deelnemers aan tellingen van kolonievogels en Zsoorten de formulieren tijdig in te sturen.
Bert Dijkstra
Districtcoördinator SOVON Drenthe
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Telgegevens worden op formulier of online via de
computer ingeleverd.

NIEUWS VAN SOVON

Figuur 1. De aantalontwikkeling van dezelfde soort in Nederland (open rondje) vergeleken met de ontwikkeling binnen alle
Vogelrichtlijngebieden samen.

250
Dodaars

BMP - wensen op een rij
Met het BMP (Broedvogel Monitoring Project)
wordt al twintig jaar lang de aantalsontwikkeling
van de meeste algemene en schaarse soorten in
ons land gevolgd. Wie kent niet de grafieken met
positieve trends van de Merel of Grasmus of juist
de alarmerende en negatieve van de Veldleeuwerik of Huismus? Die resultaten zijn per definitie
alleen mogelijk door gezamenlijke en langdurige
inzet van veel vrijwilligers.
Al is het enthousiasme en medewerking nog zo
groot, in bepaalde streken van het land kunnen
we altijd nog versterking gebruiken.
BMP - inventarisatie
Vogels inventariseren is vooral leuk en spannend.
Wat wil je nog meer dan in de vroege ochtend
verblijd te worden met een vogelconcert. Is het
veldwerk afgerond dan volgt de napret met het
uitwerken. Dat is bij het BMP vrij pittig, maar de
uitkomsten zijn er dan ook naar. BMP is gebaat bij
lange adem: monitoring krijgt pas waarde bij jaarlijkse herhaling, minimaal in twee jaren. Dan komen ook andere spannende zaken naar voren:
Hoe doet de Winterkoning het dit jaar in mijn
proefvlak en waarom heb ik nu opeens zoveel
Meerkoeten? Verder kunnen ontwikkelingen in het
eigen gebied gespiegeld worden aan landelijke.
Kortom wat weerhoudt u er nog van om deel te
gaan nemen aan het BMP?
Aanpak
Bij het BMP kunnen tellers kiezen voor inventarisatie in een proefvlak van Alle voorkomende
broedvogelsoorten, van Bijzondere soorten, Weidevogels, Roofvogels of Stadsvogels. BMP Alle
soorten en Bijzondere soorten hebben de hoogste
prioriteit. Alle soorten is het meest geschikt voor
beginnende tellers. Een teller bepaalt zelf de ligging van het jaarlijks te inventariseren proefvlak,
bij voorkeur in een landschapstype waar grote
behoefte aan is. De grootte kan variëren van 10
tot 250 ha en nog wel groter zoals bij roofvogels.
De inventarisatie bestaat 5 tot 10 bezoeken in het
seizoen vooral bij zonsopgang en ook een enkele
keer ’s nachts. In het veld worden waarnemingen
op speciale manier op kaarten ingetekend en na
het seizoen uitgewerkt, met het aantal en de ligging van territoria als resultaat.
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Er is veel overeenkomst in trends, het meest duidelijk bij de Watersnip. De Blauwborst en Roodborsttapuit nemen buiten Vogelrichtlijngebieden
sterker toe. Dit kan vooral worden toegeschreven
aan nieuwe vestigingen en uitbreiding op veel
plekken in ons land.
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Vogelrichtlijngebieden
Monitoring in Vogelrichtlijngebieden is een belangrijke doelstelling van het BMP. In Drenthe
liggen vijf van deze voor broedvogels aangewezen gebieden: Zuidlaardermeer, Drents-Friese
Wold, Fochteloërveen, Dwingelderveld en Bargerveen. In alle gebieden loopt het BMP als een
trein. De laatste drie worden zelfs al jaren achtereen nagenoeg volledig geïnventariseerd! In de
eerste twee is in bepaalde hoeken nog enige versterking nodig. Bij BMP-inventarisatie in Vogelrichtlijngebieden kan gekozen worden voor Alle
soorten of Bijzondere soorten.
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Aanmelding
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij
de BMP-coördinator. Ga er bij voorbaat niet van
uit dat anderen zich wel zullen aanmelden. Overleg met de coördinator bij SOVON over gebiedskeuze, soortenlijst, handleiding, formulieren en
vraag toestemming van de terreineigenaar, beheerder. Veel succes gewenst.

200
100
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Wensenlijst
Met het oog op landelijke monitoring zijn er wensen in bepaalde regio’s en landschapstypen. Op
veel plaatsen in de provincie Drenthe vindt BMPmonitoring van broedvogels plaats en in de loop
der jaren zijn al heel wat wensen vervult, terwijl
tellers die al langer inventariseren daar dapper
mee door zijn gegaan! Hier en daar kan het BMP
in Drenthe nog versterkt worden (tabel 1).

Arend van Dijk
BMP-coördinator
SOVON Vogelonderzoek Nederland
Rijksstraatweg 178
6573 DG Beekl-Ubbergen
024-6848126
arend.vandijk@sovon.nl

Tabel 1. Behoefte aan nieuwe BMP-proefvlakken in Drenthe,
met het minimaal benodigde aantal proefvlakken.
Gebied

Landschapstype

Aantal

Drents-Friese Wold
Zuidlaardermeer
Veenkoloniën
Omgeving Smilde
Midden-Drenthe
Stad of dorp

naaldbos
moeras
akker
akker
naaldbos
bebouwing

1
1
3
1
1
1

Het BMP is een onderdeel van het Netwerk
Ecologische Monitoring. Het wordt uitgevoerd in
samenwerking met het CBS en wordt financieel
mogelijk gemaakt door LNV-DK.

Tabel 2. Meerjarenoverzicht

Soortcode

Nednaam

Stratum_Omschrijving

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

70

Dodaars

Nederland Gewogen

100

51

62

87

100

145

85

79

94

141

160

169

179

178

201

175

70

Dodaars

VRLN

100

61

73

79

89

117

72

65

85

116

136

140

144

138

133

115

5190

Watersnip

Nederland Gewogen

100

83

70

60

71

69

61

63

65

62

62

63

65

67

66

65

5190

Watersnip

VRLN

100

90

77

75

75

62

53

51

52

46

49

53

57

63

59

58

8630

Zwarte Specht

Nederland Gewogen

100

87

80

90

98

104

109

106

99

100

107

105

103

94

92

100

8630

Zwarte Specht

VRLN

100

86

85

79

82

90

84

90

71

79

75

75

75

74

75

83

9740

Boomleeuwerik

Nederland Gewogen

100

83

116

220

304

282

320

330

341

307

314

311

313

280

288

331

Boomleeuwerik

VRLN

100

115

145

175

200

219

203

225

235

231

229

230

231

229

233

223

11060

9740

Blauwborst

Nederland Gewogen

100

111

128

137

150

186

169

191

213

210

216

222

229

253

285

237

11060

Blauwborst

VRLN

100

102

105

122

116

119

122

148

144

139

144

146

146

172

199

156

11390

Roodborsttapuit

Nederland Gewogen

100

103

91

123

126

140

159

192

259

255

267

272

279

310

400

390

11390

Roodborsttapuit

VRLN

100

103

99

121

112

128

140

171

206

197

200

202

204

224

260

261
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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. Daarnaast 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
Agaath Kooi – voorzitter ad interim / wintertellingen
Hesselterbrink 396, 7812 EK Emmen (tel.: 0591 – 64 15 04)
Remco Drewes – secretaris / ledenraad SOVON
De Hilde 44, 9472 WG Zuidlaren (tel.: 050 – 311 23 82; e-mail: r.drewes@home.nl)
Jaap Ruiter – penningmeester
Kwekebosweg 2, 7849 TA De Kiel (tel.: 0591 – 38 20 70)
Bert Dijkstra – districtscoördinator SOVON / redactie Drentse Vogels
Burgemeester Jollesstraat 11, 9401 LD Assen (tel.: 0592 – 31 02 14)
SOVON, district 4, Antwoordnummer 2505, 6573 ZX Beek-Ubbergen
Harold Steendam – ganzen- en zwanentelling
Ronkelskamp 21, 9468 EM Annen (tel.: 0592 – 27 38 45)
René Oosterhuis – midwinter-watervogeltelling
Nijenoertweg 131, 9351 HR Leek (tel.: 0594 – 51 01 02)
Sjoerd Boonstra – WAD-website
Grasbeemd 19, 9403 MH Assen (tel.: 0592 – 40 91 85)
Hans Olk – Drentse vogel van het jaar
Doevenkamp 32, 9401 MD Assen (tel.: 0592 – 31 53 63)
Eelke Schoppers – coördinator BSP-nb / archief waarnemingen
Entinge 21, 9472 XJ Zuidlaren (tel. 050 – 409 41 68)

