NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
AD INTERIM
Het einde van het jaar nadert met gezwinde spoed.
Ganzen vliegen weer af en aan en verblijden mijn
hart met hun nachtelijke geluiden. De winter staat
voor de deur.
Elk jaar weer spannend wat we kunnen verwachten. IJs, sneeuw, westerstormen, onverwachtse
gasten? De tijd zal het ons leren.
Een onverwachts warm najaar heeft de natuur
lichtelijk van slag gebracht. Bij mijn ouders in de
tuin bloeit een sneeuwklokje en tot enkele weken
geleden werd er nog volop gezongen door roodborst, zwarte roodstaart, merel, geelgors en vele
anderen. Grote aantallen kieviten verzamelen zich
in de buurt van De Wijk en geven daar voor passerende automobilisten prachtige vliegshows weg.
Mezen trekken groepsgewijs door de tuinen als
baldadige jongeren!
In de media is het opvallend stil rondom de vogelgriep en de vogeltrek. Dit zal vooral te maken hebben met de aanstaande verkiezingen. Ik vind het
prima. De hetze van afgelopen jaar heeft een hoop
onrust veroorzaakt waar onze wintergasten niet bij
gebaat zijn.
De eerste watervogeltellingen hebben alweer
plaats gevonden en de januari- en midwintertelling
zitten eraan te komen. Hierover lezen jullie van
alles in deze WAD-Nieuwsbrief.
Voor mij persoonlijk zit er ook een verandering aan
te komen, wat betreft mijn WAD-activiteiten. Ik heb
besloten om mijn ad interim voorzitterschap op
korte termijn neer te leggen. Naast een volledige
baan, het runnen van een huishouden en de zorg
voor mijn huisdieren valt het niet altijd mee om
voldoende tijd vrij te maken voor taken van de

WAD. Voorlopig blijf ik nog wel coördinator voor de
januaritellingen.
Als bestuur hebben we hier in november met elkaar over doorgesproken en het is fijn dat daar alle
begrip is voor mijn keuze. Voorlopig zal Sjoerd
Boonstra mijn taak overnemen, waardoor het bestuur de ruimte heeft om zich te bezinnen op een
nieuwe taakverdeling binnen het bestuur en om de
vacature van voorzitter nu eens definitief in te vullen. Via website en nieuwsbrief zullen we jullie op
de hoogte houden.
Dan rest mij nu alleen nog jullie alvast een heel
goed vogeljaar toe te wensen! Blijf ons steunen,
want zonder actieve leden is de WAD ten dode
opgeschreven!
Agaath Kooi
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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 e-mailadres
van de WAD te sturen:
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.
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 als informatiebulletin voor de
districtscoördinator en vertegenwoordigers van de
ledenraad van SOVON voor Drenthe.
De Stichting WAD fungeert als districtsraad voor de
vereniging SOVON. De Nieuwsbrief verschijnt vier
keer per jaar.
Redactie/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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Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in digitale
vorm, liefst via e-mail. Dit kan in tekstformaat, 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
16/17 dec. Ganzen- en zwanentelling
Tuinvogeltelling Vogelbescherming
18 dec.
Bestuursvergadering WAD
jan. ‘07
Januaritelling
13/14 jan. Ganzen- en zwanentelling
Midwinter (watervogel)telling
15 febr.
Kopij Nieuwsbrief maart
17/18 febr. Ganzen- en zwanentelling
17/18 mrt. 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!

VAN DE REDACTIE
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in maart 2007.
Kopij dient uiterlijk 15 februari 2007 binnen te zijn
op het redactieadres. Later ingeleverde stukken
blijven liggen tot het volgende nummer.

Jaargang 18 (nr.3): september 2006

Nieuwsbrief

JANUARITELLING
2007

OPNIEUW: KLAPEKSTERS IN DE
WINTER VAN 2005/2006

Het derde seizoen van de nieuwe januaritelling
breekt bijna aan. Eeuwe Dijk van de Provincie
Drenthe is afgelopen maanden druk bezig geweest om alle kaarten bij te werken. Nieuwe telpunten zijn ingetekend en voor het eerst zijn nu
ook de proefvlakjes gedigitaliseerd. Mijn dank
richting Provincie Drenthe en Eeuwe in het bijzonder is groot! Door zijn inspanning is het kaartmateriaal waar de januaritellers mee aan de slag
mogen zeer professioneel geworden.
Ook dit jaar hoop ik weer op een groot aantal
tellers die hun steentje willen bijdragen aan dit
project. Helaas is het nog niet gelukt om de resultaten van het afgelopen jaar aan jullie te presenteren. Dit zal gebeuren in de volgende Nieuwsbrief.
Mijn excuses hiervoor.
Tussen Kerst en Oud en Nieuw zullen alle tellers
weer een envelop met inhoud op hun deurmat
vinden. Ook de tellers waarvan ik afgelopen jaar
geen gegevens heb mogen ontvangen, stuur ik
opnieuw de telmaterialen toe. In de hoop dat ze
dit jaar wel tijd zullen kunnen vrijmaken voor deze
telling. Mocht dit niet het geval zijn, laat het mij
dan even via de post of telefoon weten.
Ook eventuele nog niet ingezonden gegevens van
het afgelopen jaar ontvang ik graag zo snel mogelijk. Het is nooit te laat om de telgegevens te verwerken! Dus kijk nog eens goed tussen oude telformulieren!

In de Nieuwsbrief van september 2006 stond een
overzicht over afgelopen winter. Bij de samenstelling daarvan is iets misgegaan en zijn gegevens
die wel doorgegeven waren ongebruikt gebleven.
Terecht dat mensen die Klapeksters gemeld hadden ons hier op wezen. Hierbij een poging een en
ander recht te zetten en te completeren.

Een aantal tellers heeft aangeven niet meer in
staat te zijn mee te doen. Een aantal blokken
staan daardoor open voor nieuwe tellers. Hierbij
dan ook een oproep om de onderstaande lijst
door te nemen en bij belangstelling graag even
contact met mij opnemen. Het gaat om de volgende blokken:
Blok 12-32
Blok 12-53
Blok 17-23
Blok 16-26
Blok 16-27
Blok 16-58

Westervelde, Zuidvelde, Peest
De Haar, Graswijk, Laaghalerveen
Eursinge, Beilen, Holthe
Vledderveen, Wilhelminaoord
Doldersum, Vledder, Wapse
Oosteinde, Ruinerweide,
Koekangerveld

Ik wens iedereen een goede telmaand toe, hopelijk zal het weer geen spelbreker zijn! Mocht iemand vragen hebben, aarzel dan niet om mij te
bellen
(0591
641504)
of
te
mailen
(a.kooi@dierenpark-emmen.nl)!
Agaath Kooi
Coördinator Januaritelling

Het overzicht en de aantallen die daarbij genoemd
zijn, geven dus een incompleet beeld. Hieronder
een nieuw kaartje met de bijgewerkte verspreidingsgegevens.

Klapekster in Drenthe winter 2005/06. Hoe groter de stip,
des te meer exx.
Dichte stip = lang verblijf (>2 maand), open stip = kort
verblijf (< 2 maand)

In het Bargerveen is één Klapekster kort en eentje
lang aanwezig geweest. Paul Gelderloos attendeerde ons erop dat het er meer waren. De mensen die elke maand het Bargerveen in kaart brengen, telden onder meer op 12 november 2005 6
exemplaren en op 18 februari 2006 zelfs 8 Klapeksters in hun gebied.
En Lisette Heikoop gaf door dat zij en Jeroen
Bredenbeek in de omgeving van Doldersum (1)
en het Nijensleekerveld (2) Klapeksters hadden
waargenomen.
Daarmee gaan de genoemde aantallen van kort
en lang aanwezige Klapeksters natuurlijk omhoog
en verandert er hier en daar ook iets aan het
verspreidingsbeeld.

3

Nieuwsbrief

Jaargang 18 (nr. 2): juni 2006

De vaste tellers ontvangen eind december / begin
januari hun formulieren en kaarten. Er zijn ook
nog een aantal gebieden waar geen teller voor is.
Mocht u interesse hebben om een vacant gebied
te tellen, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik
zal er dan voor zorgen dat u een kaartje met de
begrenzing van het telgebied en een telformulier
ontvangt. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief
vindt u mijn adresgegevens
Ik hoop dat het lukt om alle gebieden geteld te
krijgen!
Rene Oosterhuis
Klapekster (foto: Eelke Schoppers)

Ook wordt weer eens duidelijk dat er fouten gemaakt kunnen worden en het goed kan zijn om na
te gaan of datgene wat je meld ook goed wordt
verwerkt. Trek bij onvolkomenheden gerust aan
de bel.
Ondertussen zitten we alweer in het volgende
Klapeksterseizoen. Behalve doortrekkende beesten worden op diverse plaatsen ook weer pleisterende vogels waargenomen. We zien jullie meldingen weer met belangstelling tegemoet.
N.B.Op de valreep gaf Paul Troost nog een aantal
waarnemingen door namens de KNVV VWG Assen. Zij hadden in hun onderzoeksgebied omgeving Amen, Hinstveen, Diependal en Hijkerveld
nog een aantal langverblijvende /winterterritorium
houdende Klapeksters,4 stuks. (waarvan 3 nieuwe) en 2 kortverblijvende.
Daarmee lopen de aantallen verder op..Deze
vogels zijn nog wel in het kaartje verwerkt.
Op een later moment zullen we het geheel nog
eens actualiseren.
Harold Steendam en Hans Olk

MIDWINTER
(WATERVOGEL)TELLING
In het weekend van 13 en 14 januari 2007 is het
weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van de
watervogels. In dat weekend zullen in heel Nederland weer veel mensen gewapend met verrekijker
of telescoop de watervogels tellen.
Ook in Drenthe worden jaarlijks zo´n 250 steekproefgebieden geteld. Achtergrondinformatie over
de telling vindt u in de handleiding voor de WADwintertelling en de SOVON handleiding.
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Vacante gebieden:
08 zandgat Rommeltje (Gieten)
09 zandgat Kostvlies (Gieten
13 zandgat Witteveen (Westerbork)
15 zandgat Eursinge
19 zandgat Steenwijkermoer
24 zandgat Ubbena
36 zandgat Ruinerwold (De Bloemen)
37 zandgat Veeningen
38 zandgat Echten (Nijstad)
79 ven Broekhuizen I
80 ven Broekhuizen II
81 ven Broekhuizen III
82 ven Broekhuizen IV
92 van Sekmeer (Gieten)
111 ven Kiplo, Bosw. Dwingeloo
112 ven Zandveen, Bosw. Dwingeloo
113 ven Schurenberg, Bosw. Dwingeloo
114 ven Grote Veen, Bosw. Dwingeloo
115 ven Diepveen, Bosw. Dwingeloo
116 ven Blanke Veen, Bosw. Dwingeloo
119 ven Mepperdennen
120 ven Brandtoren, Bosw. Gees
164 ven Hooge Stoep (Gees)
176 vijver De Wijk
177 vijver Hoogeveen Schoonvelde
182 vijver Coevorden
201 grachten/kanalen Coevorden
221 Drentse Hoofdvaat Lokbrug- Zijlebrug
222 Hoogeveensche Vaart, blok 21-17
223 Hoogeveensche Vaart, blok 21-18
224 Hoogeveensche Vaart, blok 22-11
230 Lutter hoofdwijk
235 Oude Vaart Havelte
241 Drentse Aa, Oudemolen
258 Wold Aa, Blijdenstein
259 Ruiner Aa
261 Geester/Marsstroom
284 Alteveer
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TREKTELDAG ORVELTE
ZATERDAG 7 OKTOBER

De weersvoorspelling is niet best. Harde
westenwind en veel regen. We zullen zien wat deze
dag ons brengt. De trek komt redelijk op gang. De
meeste vogels worden geteld in de vroege ochtend.
Helaas bleven verrassende waarnemingen jammer genoeg achterwege. Verspreid over de dag
konden we ongeveer 10 bezoekers verwelkomen.
Dit soort informele contacten met onze leden is
voor het bestuur erg aangenaam. Je hoort een
beetje wat er speelt en waar onze tellers zich mee
bezig houden. De opkomst viel ons echter tegen,
dat zal vooral te maken hebben gehad met het
slechte weer. Vanaf onze trektelpost hebben we
vele buien langs ons heen zien trekken. Enkele
lieten hun lading los boven onze hoofden maar
tussendoor hebben we zelfs nog kunnen genieten
van een heerlijk zonnetje.
Hoewel het resultaat - zowel wat aantallen als wat
soorten betreft - beter was dan vorig jaar lieten
heel wat doortrekkers het afweten. De leukste
waarnemingen waren: keep, sijs, goudvink, sperwer, zingende boomleeuwerik en smelleken. In
onderstaande grafiek is te zien welke aantallen
vogels er gedurende de dag geteld zijn. In totaal
zijn er deze dag 2218 vogels geteld verspreid
over 34 soorten. De top drie van overvliegende
soorten was:
1. Spreeuw
875 stuks
2. Vink
677 stuks
3. Geelgors
168 stuks op de voet gevolgd
door 158 Graspiepers
Volgend jaar zal er opnieuw een trekteldag georganiseerd worden. Houdt er alvast rekening mee
in uw agenda en dan hoepen wij op grote aantallen vogels maar vooral belangstellenden!

Trekteldag
te
Orvelte,
7
oktober
2006
Zaterdagochtend 5:30 uur, het is nog pikkedonker
als mijn wekker gaat. Het is weer tijd voor de
jaarlijkse trekteldag. Mijn hond kijkt me verbaast
aan als ik beneden kom. Hij vindt het nog veel te
vroeg om op te staan!

Iets voor 7:00 uur arriveer ik bij het Veldstudie
Centrum te Orvelte. Mijn mede bestuursleden zijn al
druk bezig om de telpost in te richten. De koffie
staat te pruttelen, binnen wordt informatie klaar
gelegd voor eventueel belangstellenden die hopelijk
langs zullen komen.

Agaath Kooi

Aantallen overvliegende trekvogels
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Aantallen per soort
Soort
Graspieper
Houtduif
Kauw
Zanglijster
Vink
Spreeuw
Witte kwikstaart
Merel
Wilde eend
Geelgors
Buizerd
Zwarte kraai
Ringmus
Groenling
Vlaamse gaai
Boerenzwaluw
Goudvink
Heggemus
Boomleeuwerik
Keep
Torenvalk
Havik
Nijlgans
Aalscholver
Sperwer
Sijs
Goudhaan
Grote Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Smelleken
Kievit
Holenduif
Postduif
Staartmees
Totaal

SOVON
Aantal
158
110
75
13
677
875
21
3
2
163
7
7
4
37
5
11
1
1
1
1
1
1
19
1
2
2
1
1
2
1
1
5
8
1
2217

LEDENRAAD
Op maandag 6 november was er een SOVONledenraad vergadering te Utrecht. Hieronder
puntsgewijs een beknopte weergave van de onderwerpen. Mocht u aanvullende informatie willen
hebben, dan kunt u per email of telefonisch contact met mij opnemen.
• Zomerganzen in het Nieuws
Henk van der Jeugd geeft een presentatie over
het rapport ‘Overzomerende ganzen in Nederland’ Het rapport kan via de SOVON-site (zie
publicaties/rapporten) worden bekeken.
Het betreft een onderzoek om de kennis van
overzomerende ganzen te vergroten en de gevolgen, voor bijvoorbeeld landbouw maar ook
voor natuurgebieden, beter in beeld te krijgen.
Naar aanleiding van rapportage vindt een discussie plaats over de positie van SOVON naar
de politiek, maar ook richting de achterban (tellers), over gevoelige vogelonderwerpen.
• Vacatures Ledenraad
In de ledenraad staan, binnen de verschillende
districten, circa 10 vacatures open om ingevuld
te worden. Ook voor district Drenthe is één
plaats momenteel niet ingevuld.
Zelf ben ik aan mijn tweede zittingstermijn bezig die in 2008 afloopt. Afgesproken wordt om
mensen te werven zodat de raad weer compleet is bij de volgende vergadering in 2007.
• Ringcentrale
De samenwerking met de Ringcentrale is geïntensiveerd. Henk van der Jeugd van SOVON
zal een gedeelte van zijn tijd hier aan gaan besteden. Zo zijn er plannen om het beleid voor
de afgifte van ringvergunningen nieuw leven in
te blazen. Over de voortgang worden we op de
hoogte gehouden.
• 2007: Jaar van Nachtzwaluw
Als soort van het jaar heeft SOVON gekozen
voor de nachtzwaluw. Het is een wat heimelijke vogel die je vaak in de schemering en/of het
donker kan horen en soms zien. De soort staat
op de Rode lijst maar neemt de laatste jaren
toe. Dat alles geeft genoeg aanleiding om een
volledig beeld van de soort te gaan vaststellen.

Keep (foto: Eelke Schoppers)
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• Tuinvogeltelleingen
Het tuinvogelproject zoals we dat kennen, zal
in 2007 net als voorgaande jaren worden uitgevoerd.
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Daarnaast zijn twee nieuwe projecten in voorbereiding die in de loop van 2007 zullen starten. Eén project betreft het nieuwe meetnet
‘Stadsvogels’. Het tweede project zal een opstapproject worden voor nieuwe tellers. Nadere
informatie over beide projecten zal volgen.

Op de agenda staat ook altijd even ‘een rondje
langs de velden’. Hierin kunnen de districten melding maken van hetgeen speelt binnen de regio.
Voor district Drenthe heb ik onder andere melding
gemaakt dat we met diverse publicaties bezig zijn
zoals ‘Drentse Vogels’ (nr. 20) maar dat ook gewerkt wordt aan een aanvulling op het boek ‘Wintervogels van Drenthe’.
Mocht u input hebben voor de vergadering, bel of
email gerust! De volgende ledenraadvergadering
is in juni 2007 gepland.
Remco Drewes

NIEUWE COÖRDINATOR
PROJECT BSP-NB
Sinds oktober 2006 is er een nieuwe coördinator
voor het project BSP-nb. Eelke Schoppers heeft
het project overgenomen van Remco Drewes.
Alle waarnemingen WAD BSP-nb soorten kunnen
in het vervolg naar eelke.schoppers@planet.nl
gemaild worden of naar het adres op de achterzijde van de Nieuwsbrief. In de opzet van het project
is verder niets veranderd behalve de samenstelling van de soortenlijsten.
Op de WAD-lijst (zie tabel 1) zijn de meer zeldzame soorten opgenomen. Een aantal meer algemene soorten zijn er vanaf gehaald (bijv.
Smient en Knobbelzwaan).
Verder is er afgesproken dat deze lijst - indien
nodig - altijd weer aangepast kan worden.

Nieuwsbrief

Zodra blijkt dat er bijvoorbeeld een nieuwe soort
voor Drenthe waargenomen wordt, wordt deze
toegevoegd aan deze lijst.
De BSP-nb soortenlijst wordt door SOVON samengesteld. De waarnemingen kunnen direct
naar SOVON worden gestuurd ( en anders doet
de WAD dat alsnog). Periodiek krijgt de WAD een
overzicht van SOVON voor verificatie. Daarnaast
mobiliseert de WAD tellers om gegevens aan
SOVON door te geven.
Laat uw waarnemingen niet in de boekjes staan!
Kijk ook eens op de SOVON-site want ook voor
dit project zijn er binnenkort mogelijkheden om dit
via internet door te geven.
Via de WAD-site worden alle waarnemingen van
zeldzame soorten, waargenomen in de provincie
Drenthe, overzichtelijk weergegeven. In het overzicht zijn bijvoorbeeld alle WAD-waarnemingen
(alleen zeldzame soorten), die we op papier hadden, verwerkt.
Daarnaast is bij diverse soorten, indien aanwezig,
beeld- en geluidsmateriaal weergegeven. Overigens, ook van de algemenere soorten zijn foto’s
en geluidsopnames opgenomen. Deze site is te
bezichtigen op www.avifaunadrenthe.nl/archief of
via een link op de WAD startpagina.
Het is een begin, maar uiteraard is dit overzicht bij
lange na nog niet compleet. Daarom vragen we u
of u uw waarnemingenboekje nog eens door wilt
spitten m.b.t. de soorten die op deze website worden bijgehouden. En misschien levert dit ook wel
weer nieuwe soorten voor Drenthe op. Ook foto’s
en geluidsopnames zijn natuurlijk van harte welkom.
Op de WAD-website is ook een overzicht van
actuele waarnemingen te vinden.
U kunt daar uw eigen waarnemingen op een eenvoudige manier aan toevoegen. Het grote voordeel is dat – naast uw eigen overzicht – uw waarnemingen automatisch terecht komen bij de verschillende projecten zonder dat u daarvoor verder
iets hoeft te doen.
En u doet er andere bezoekers ook nog een plezier mee. Wie vindt u nu niet leuk om even te zien
wat er zoal aan vogels te zien is in onze provincie.
Uiteraard is er voor kwetsbare soorten een soort
van ‘embargo’ systeem waardoor de waarnemingen niet direct zichtbaar is. Meer informatie over
dit en het BSP-nb project vindt u op de website;
www.avifaunadrenthe.nl
Remco Drewes en Eelke Schoppers
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SOVON BSP-nb soorten (geheel Nederland)
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 *
Rosse Stekelstaart
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Grauwe Kiekendief *
Ruigpootbuizerd
Visarend
Roodpootvalk
Smelleken
Slechtvalk
Kraanvogel
Steltkluut

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

Duinpieper
Roodkeelpieper *
Rouwkwikstaart
Pestvogel
Waterspreeuw
Beflijster
Cetti's Zanger *
Graszanger *
Waterrietzanger *
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
Dwerggors *

* = Zeer zeldzame soort waar wij het liefst een (kleine) beschrijving van de soort en waarneming
omstandigheden ontvangen.
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Jaargang 18 (nr. 3): september 2006

WAD BSP-nb soorten (alleen Drenthe)
Kleine Rietgans
Brandgans
Rotgans *
Topper
Eider *
Zwarte Zee-eend *
Grote Zee-eend *
IJseend *
Nonnetje
Brilduiker
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek *
Pijlstaart
Zomertaling
Patrijs
Roodkeelduiker *
Parelduiker *
Roodhalsfuut
Kuifduiker *
Geoorde Fuut
Vaal Stormvogeltje *
Jan-van-gent *
Roerdomp
Woudaap *
Purperreiger *
Lepelaar
Wespendief
Blauwe Kiekendief

Boomvalk
Waterral
Porseleinhoen
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier *
Goudplevier
Zilverplevier
Kanoet
Drieteenstrandloper *
Kleine Strandloper
Krombekstrandloper
Paarse Strandloper *
Bonte Strandloper
Kemphaan
Houtsnip
Rosse Grutto *
Regenwulp
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper *
Kleine Jager *
Grote Jager *
Dwergmeeuw

Drieteenmeeuw *
Grote Stern *
Visdief
Noordse Stern *
Dwergstern *
Zwarte Stern
Zeekoet *
Alk *
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Zwarte Specht
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Oeverpieper
Waterpieper
Engelse Kwikstaart *
Noordse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Nachtegaal
Paap
Tapuit
Snor
Grote Karekiet *
Baardman
Kauw (Noordse en Russische)
Grote Barmsijs
Kruisbek
Grauwe Gors *

• Plus alle exoten en ontsnapte vogels met uitzondering van Nijlgans.
• En alle nog niet in Drenthe waargenomen zeevogels (wanneer er een zekere waarneming binnen komt,
wordt deze toegevoegd aan de bovenstaande lijst)
* = Zeer zeldzame soort waar wij het liefst een (kleine) beschrijving van de soort en waarneming
omstandigheden ontvangen.
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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 SOVONdistrictsraad 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 / Nieuwsbrief
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 / beheer waarnemingenarchief
Entinge 21, 9472 XJ Zuidlaren (eelke.schoppers@planet.nl)

