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Broedvogels van het Schildmeer in 1994.

Peter de Boer.

Te bestellen voor f 12,50 (incl. porto) bij

Peter de Boer, 05902-2350.

Ook in 1976, 1985 en 1992 is het Schildmeer

op broedvogels geteld, maar minder intensief.

Dit maakt een goede analyse van aantalsveran-

deringen lastig. Wel is het duidelijk dat de

Snor (in 1976 nog vijf territoria) achteruit is

gegaan, in tegenstelling tot de Sprinkhaanzan-

ger: maar liefst zestien territoria in 1994, maar

in 1976 niet vastgesteld. Het aantalsverloop

van deze vogels geeft in de rest van Groningen

overigens eenzelfde beeld te zien.

Rond vrijwel het gehele meer ligt een riet-

kraag, maar deze is niet overal even breed, op

veel plaatsen slechts enkele meters. Deson-

danks broeden er in totaal aanzienlijke aantal-

len rietvogels; Rietzanger (71), Bosrietzanger

(29), Kleine Karekiet (180) en Rietgors (63).

Territoria van deze en alle andere soorten vo-

gels zijn op kaarten weergegeven. Uit deze

Peter de Boer uit Lageland heeft een rapport

samengesteld over de broedvogels van het

Schildmeer. Het telt 31 pagina’s en enkele

tientallen verspreidingskaarten.

Het Schildmeer in de gemeente Slochteren is

een van de beoogde kerngebieden in het Na-

tuurbeleidsplan Midden-Groningen. Het is een

betrekkelijk geïsoleerd natuurgebied, omringd

door cultuurlandschap. Aan de zuidkant ligt

een in 1982 ingesteld weidevogelreservaat, dat

echter niet bij deze inventarisatie is betrokken.

Door middel van vijftien bezoeken in 1994 is

het Schildmeer tamelijk grondig geïnventari-

seerd. Er werden 76 broedvogelsoorten vastge-

steld. Het meest belangwekkend zijn (tussen

haakjes het geschatte aantal broedparen):

Roerdomp (1), Grauwe Gans (1), Zomertaling

(1), Krakeend (4), Tafeleend (1, jongen ge-

zien), Waterral (3), Watersnip (1), Blauwborst

(7), Paapje (2), Snor (1), Grote Karekiet (1) en

Baardman (4).
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kaartjes blijkt tevens dat het geïsoleerd liggen-

de moerasje aan de zuidwestzijde van het meer

erg belangrijk is voor de kritische soorten

(Roerdomp, Snor, Grote Karekiet), vanwege de

aanwezigheid van overjarig riet (aangegeven op

een speciale kaart) en afwezigheid van water-

recreanten. Broedpogingen van Aalscholvers in

dit moerasje blijven onvermeld in het rapport.

Behalve de broedvogelrapportage geeft het

rapporteen uitgebreide biotoopbeschrij ving van

de 250 geïnventariseerde hectare en aanbeve-

lingen omtrent het rietmaaien. Onder menselij-

ke activiteiten wordt besproken hoe in 1994

Staatsbosbeheer toestemming heeft verleend

om te jagen in eerder genoemd moerasje, om

landbouwschade door eenden en ganzen, en

schadeclaims van boeren bij Staatsbosbeheerte

voorkomen!

De kaartjes en uitvoerige beschrijvingen maken

het rapport (met Baardmannetje op de omslag)

een goed voorbeeld van een moderne inventari-

satie in de SOVON-stijl.

Egbert Boekema


