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Het Sovonblok

Bijzondere Soorten Project

Niet broedvogels

Het BSP-nb richt zich op die soorten

die door hun zeldzaamheid niet vol-

doende door het PTT-project gedekt

worden, maar weer te algemeen zijn

om door de Commissie Dwaalgasten

Nederlandse Avifauna (CDNA) geregis-

treerd te worden. Hiervoor is een

(voorlopige) lijst van 56 soorten

opgesteld, die voorheen dus tussen

wal en schip vielen. De plaats van

het BSP-nb temidden van andere

SOVON-projecten wordt nog een weer-

gegeven in de figuur.

Naast SOVON en het Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS) is dit

project mede georganiseerd door de

stichting Dutch Birding Association

(DBA), zoals bekend een specialist

wanneer het om zeldzame vogels gaat.

Hierom is in elk district naast de

DC een DBA-contactpersoon aangesteld

die de DC helpt met de praktische

werkzaamheden die het project met

zich mee brengt. In Groningen bete-

kent dit dat de SOVON-werkgroep is

uitgebreid met een extra kracht in

de persoon van Bert de Bruin.

Het project is erg simpel van opzet,

eigenlijk is het niets anders dan

een grote vergaarbak van losse waar-

nemingen. De 56 soorten zijn voorge-

drukt op een maandformulier dat per

district ingezonden kan worden naar

de DC. Op het formulier is ruimte

voor datum, aantal vogels, kwartblok

en of het overtrekkende of pleiste-
rende vogels betrof. Willen we op

deze manier een goed beeld krijgen

van het voorkomen van deze zeldzame-

re vogels dan betekent dit dat er

zoveel mogelijk waarnemingen nodig

zijn. Het enige wat van de waarnemer

verlangd wordt, is de waarnemingen

uit zijn veldboekje overzetten op

een formulier, in enkele gevallen

voorzien van een korte beschrijving

van de waarneming, en deze formulie-

ren opsturen naar de DC van het

betreffende district. Dit kan met

terugwerkende kracht gebeuren tot

1 januari 1989. Het is de bedoeling
in de toekomst een zo uitgebreid

mogelijk waarnemingenarchief te

verkrijgen van de 56 geselecteerde

soorten, waarschijnlijk nog uitge-

breid met regionale zeldzaamheden en

andere schaarse vogels waarover nu

nog te weinig informatie binnenkomt.

In Groningen is het de bedoeling de

binnenkomende gegevens te gebruiken

voor de waarnemingenrubriek in de

Grauwe Gors, zodat deze een volledi-

ger beeld zal geven van alles wat er

zich in onze provincie bevindt.

Hiervoor is het echter wel noodzake-

lijk dat de formulieren met enige

regelmaat opgestuurd worden. Dit

kan, net als bij de andere projec-

ten, naar een antwoordnummer, zodat

postzegels plakken niet nodig is.

Veel mensen zullen inmiddels al het

een en ander van het BSP-nb vernomen

hebben en een niet onaanzienlijke

stapel formulieren is al binnen. Het

kan echter altijd nog beter, dus

iedereen die geïnteresseerd is kan

meedoen. Een telefoontje of briefje
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is voldoende, en u krijgt zo spoedig

mogelijk een handleiding en maand-

formulieren toegestuurd.

Deze keer in het blok aandacht voor

een nieuw SOVON-project, het BSP-

niet broedvogels. Naast het BMP, PTT

en het BSP-broedvogels is dit het

vierde en laatste project dat van

start gaat om de veranderingen in de

Nederlandse vogelstand naar behoren

te kunnen volgen.

BMP en BSP-broedvogels dekken res-

pectievelijk de algemene broedvogels

en de schaarse en zeldzame soorten.
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Soortenlijst BSP-niet broedvogels

IJsduiker Rode Wouw Zwartkopmeeuw Duinpieper
Kuifaalscholver Zeearend Vorkstaartmeeuw Rouwkwikstaart

Kwak Gr. Kiekendief Grote Burgemeester Pestvogel

KI, Zilverreiger Visarend Geelpootmeeuw Waterspreeuw

Gr, Zilverreiger Roodpootvalk Reuzenstem Bladkoning

Zwarte Ooievaar Smelleken Witvleugelstern KI. Vliegenvanger

Ooievaar Slechtvalk Kleine Alk Gr, Klauwier

Sneeuwgans Kraanvogel Papegaaiduiker Klapekster

Witbuikrotgans Steltkluut Velduil Notekraker

Roodhalsgans Morinelplevier Ijsvogel Raaf

Casarca Temmincks Str.1. Hop Europese Kanarie

Krooneend Gr. Franjepoot Draaihals IJsgors

Witoogeend Rosse Franjepoot Strandleeuwerik Sneeuwgors

Zwarte Wouw Middelste Jager Grote Pieper Ortolaan


