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Introductie
Het onderzoek voor de Vogelatlas gaat alweer z’n laatste jaar in. Inmiddels zijn er in twee
volledige winter- en broedseizoenen vele velduren besteed door enthousiaste tellers. Dit
landelijke onderzoek levert ook een schat aan informatie op voor de Drentse avifauna.
Momenteel zijn 152 wintersoorten en 163 broedvogelsoorten in de database terecht gekomen,
maar dit zijn voorlopige totalen.
In deze nieuwsbrief presenteren we enige voorlopige resultaten, maar ook de stand van zaken
met betrekking tot het telwerk en de vacante blokken. Deze nieuwsbrief is naar alle Sovontellers en donateurs van de WAD verzonden. We hopen dat vogeltellers die tot nu toe nog niet
mee hebben gedaan aan de atlas geïnspireerd raken en mee willen helpen om deze mooie,
maar omvangrijke klus te klaren. Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen voor welke
atlasblokken we nog op zoek zijn naar tellers. Ook met een bescheiden bijdrage kunt u ons
verder helpen! Voor algemene en inhoudelijke zaken over het atlasproject verwijzen we u
graag naar de website www.vogelatlas.nl.

Zingende Graspieper (Piet Kerssies)

Enkele voorlopige resultaten
Ooievaar
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw
hing het voortbestaan van de Ooievaar
als broedvogel in Nederland nog aan
een zijden draadje. Door middel van
fokprogramma’s heeft de populatie zich
weer kunnen uitbreiden. Het veelvuldig
voorkomen rond het fokstation “De
Lokkerij” bij Meppel is een beeld wat
we al heel lang kennen. Een
ontwikkeling van de laatste tien jaar is
dat de populatie zich in Drenthe steeds
verder uitbreidt. Hiermee behoort
Drenthe tot de kerngebieden van ons land. Zuidwest-Drenthe is inmiddels geheel bezet en
ook in de dorpen rond de Noord-Drentse beekdalen is de Ooievaar een gewone verschijning
geworden. Vanuit deze gebieden breidt de soort zich oostwaarts uit. In hoeverre de Drentse
broedvogels zich daadwerkelijk als trekvogel gedragen is niet bekend. Gelet het ruime
verspreidingsbeeld in de winter heeft het er alle schijn van dat een substantieel van de vogels
hier overwintert of in de nawinter terugkeert. Het geheim van het recente succes is nog steeds
in nevelen gehuld.
Voorlopige wintervogelverspreiding Ooievaar
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Patrijs
Het is sprokkelen geblazen met het aantal waarnemingen van Patrijzen in Drenthe. Het beeld
na twee atlasjaren maakt duidelijk dat we nog maar mondjesmaat Patrijzen tegen komen in
het veld. Om tot een completer overzicht te komen zijn de Sovon-verspreidingskaarten van
kilometerhoktellingen uitgebreid met aanvullende atlaswaarnemingen en met waarnemingen
uit de database van Waarnemingen.nl. Met name in de
broedvogelperiode vormen deze waarnemingen een
stevige aanvulling op het atlaswerk. Gelukkig maar. In
de zomer zijn voorlopig in 51% van de blokken
Patrijzen aangetroffen tegen 19% van de blokken in de
winter. Hieruit komt duidelijk naar voren dat deze
standvogel snel wordt gemist. Dit blijkt ook uit
tellingen in de avondschemer waarbij het geluid van
roepende Patrijzen word afgespeeld. Het afgelopen
voorjaar leverde dit in een aantal Drentse
akkerbouwgebieden nog een kleine dertig Patrijzen op.
Daarom een oproep aan iedereen om in het laatste
atlasjaar nog eens extra tijd aan deze soort te besteden.
Hoewel het hier een tussentijds overzicht betreft wordt
stilaan duidelijk dat de kop van Drenthe en Zuidwest-Drenthe verstoken lijken van Patrijzen.
Tijdens de vorige atlas in 1998-2000 was landelijk al duidelijk een inkrimping van de
populatie waarneembaar. Deze krimp heeft zich verder voortgezet. Drenthe lijkt langzaam tot
de marginale randgebieden te behoren.

Drentse weidevogels
Net als in de rest van het land is in Drenthe sprake van een ware exodus van weidevogels uit
zowel agrarisch gebied als natuurterreinen. Alleen in het Hunzedal, de Veenkoloniën en
Zuidoost-Drenthe zijn nog duidelijke kernen zichtbaar. Voor veel soorten is Drenthe landelijk
gezien geen belangrijke provincie, dit geldt echter niet voor de Wulp en Watersnip. Tijdens de
vorige atlasperiode bedroeg het landelijk aandeel van Drenthe resp. 18% en 20%. De meest
recente kaarten laten zien dat Drenthe samen met de Noordwest-Overijssel een waar bolwerk
vormt voor de Watersnip. Extensief beheerde beekdalen en natte heidevelden in ZuidwestDrenthe en het Drentse Aa gebied zijn belangrijke kerngebieden. Of de aantallen van de
vorige atlas 1998-2000 worden gehaald is nog maar de vraag. Vrij recent is er sprake van
afname in delen van de Drentse Aa. In gebieden als het Bargerveen en de omgeving van het
Leekstermeer en Peizermaden (de Onlanden) is de soort tijdens het atlaswerk nog maar
mondjesmaat aangetroffen. Zuidwest-Drenthe kan nog steeds tot de landelijke bolwerken van
de Wulp worden gerekend, al is hier sprake van afname. Ook in het Hunzedal /Veenkoloniën
doen aardig mee, hier komt de soort in vooral in akkergebieden voor. In vooral MiddenDrenthe en in het meest noordelijk deel van de provincie kan echter de voorzichtige de
conclusie worden getrokken dat de soort op z’n retour is.
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Voorlopige broedvogelverspreiding Watersnip

Broedsel van de Wulp in een graanstoppelveld (Bert Dijkstra)

De Boomklever rolt Drenthe op
Het zat er aan te komen dat Drenthe volledig onderdeel uit zou gaan maken van de
verspreiding van de Boomklever in ons land. De recente verspreidingskaarten, waarbij de
winterkaart voorloopt op die van het broedseizoen, laat dat mooi zien. De lege blokken komen
vrijwel overeen met nog niet onderzochte blokken/ingestuurde gegevens. Zelfs de
Veenkoloniën en ook Friesland, Noordwest-Overijssel en de Noordoostpolder raken steeds
meer bevolkt. Aantallen in veel Drentse blokken of km-hokken doen niet meer onder voor
gebieden die al veel langer bezet zijn. Dankzij eerdere (atlas)inventarisaties weten we dat er in
Drenthe in 1975 nog maar 10 broedparen zaten. Dat liep langzaam op naar 70 in 1983. Daarna
ging het snel met 250 in 1990, 600 in 2000 en 2000 paren in 2006. Bosrijke gebieden zijn
volop bezet en in nieuw bezette gebieden vindt nog uitbreiding plaats. Het moet gek gaan wil
de teller in het huidige atlasproject niet om en nabij de 3000 paren uitkomen. Maar daarvoor
moeten we wel alle hoeken van Drenthe afzoeken. Dat moet lukken, want de Boomklever is
vrij gemakkelijk op papier te krijgen.
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Nestkast bezet door Boomklever (Bert Dijkstra)
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Stand van zaken validatie
Nagenoeg alle ingestuurde schattingen van zowel wintervogels als broedvogels zijn
gevalideerd. Hierbij wordt gekeken naar volledigheid van de tellingen, gebruik van
aanvullende gegevens, schattingen e.d. Nog niet iedere teller heeft de tellingen ingestuurd,
zoals uit onderstaande overzichten blijkt! Bij enkele blokken is niet geheel duidelijk of er
geteld is. We hopen hier snel duidelijkheid over te krijgen. We gaan er van uit dat gegevens
van het broedseizoen 2014 deels nog moeten worden ingevoerd. Wacht hier niet te lang mee
en stuur de volledige lijst met schattingen en broedcodes snel in naar Sovon.
Stuur je blok vóór 1 november in …. en win!
De "r" is weer in de maand en dat betekent dat het tijd wordt om de broedvogelschattingen
van dit jaar te maken en in te sturen. In de meeste gebieden zullen de BMP-gegevens
inmiddels ingevoerd zijn. Omdat we heel graag willen dat iedereen zijn schattingen maakt en
instuurt, verloten we maar liefst 50 atlasshirts. Iedereen die sinds de atlasstart in 2012 een
blok heeft ingestuurd dingt dus mee. Als klap op de vuurpijl zal Sovon-directeur Theo
Verstrael op de Landelijke Dag (zaterdag 29 nov. a.s.) tijdens de middagpresentatie van de
Atlas in de grote zaal de namen van drie geluksvogels uit deze groep van vijftig trekken. Zij
krijgen een gratis soortsponsorschap ter waarde van 100 euro aangeboden. De unieke
gelegenheid om je naam op de atlassite en t.z.t. in het boek te verbinden aan je favoriete
vogelsoort. Extra redenen dus om vóór 1 november 2014 je blok in te sturen.

Vacante blokken!
We gaan het laatste jaar in! Landelijk gezien gaat het in Drenthe goed. Met name in Friesland,
Groningen, Gelderland en Noord-Brabant is nog aardig wat werk te verzetten. We zijn er
bijna in Drenthe, maar nog niet helemaal. Momenteel zijn er zowel voor de winter- als
broedvogeltelling nog 10 blokken vacant. Hiervoor worden dringend tellers gezocht. Mocht je
klaar zijn met je eigen blok en heb je zin om elders mee te tellen, dan horen we dit graag. Ook
nieuwe tellers zijn uiteraard van harte welkom. De laatste vacante blokken proberen we met
gezamenlijke inzet van meerdere tellers aan te pakken. Iedereen draagt dan een steentje bij en
zo blijft de klus behapbaar. Uiteraard is het ook prima om zelf een vacant blok te tellen.
Samen de schouders er onder, dan moet het toch lukken om de klus komende winter en
voorjaar te klaren? Aanmelden kan via Bert Dijkstra (e_dykstra@hetnet.nl).
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