
Recente publicaties

Broedvogelmonitoring in de stad Groningen 1993-2000, Roel Modderman, Roland

Jalving en Harrie Miedema. Uitgegeven door: Vereniging Avifauna Groningen

& de Gemeente Groningen - november 2001.

Te bestellen door € 10 euro over te maken op gironr. 843924

t.n.v. Dienst RO/EZ te Groningen o.v.v. „Stadsvogelrapport”.

Opvallend is dat in de wat oudere buitenwij-

ken de dichtheid van vogels het grootst is. Dit

komt door grote aantallen typische stadsvo-

gels/holenbroeders zoals Huismus, Spreeuw,

Stadsduif enKauw. In de wat jongerebuiten-

wijken is de soortenrijkdom het grootst. Dit

hangt samen met de groenstructuurin die

wijken. Hier komen ook meer aan water ge-

bonden soorten voor, zoals Meerkoet en Kleine

Karekiet.In de wijken waar consequent geteld

is kan een ontwikkeling door de jaren heen

gezien worden. InVinkhuizen blijken Merel,

Huismus en Spreeuw bijvoorbeeld af te ne-

men. In de wijken waar minder vaak geteld is,

ligt dit natuurlijk moeilijker en de auteurs zeg-

gen dan ook van de wijken waar slechts één

keer geteld is de ontwikkelingen niet te be-

spreken. Het was ook beter geweest de wijken

waar twee of drie keer geteld is niet te bespre-

ken. Bij bijvoorbeeld de Wijert-Zuid leidt dit

namelijk tot vreemde uitspraken engetallen.

Deze wijk is in 1995 geteld en er werden toen

15 soorten aangetroffen. In 1997 werd hier

nogmaals geteld en werden maar liefst 25

soorten aangetroffen, 67% meer! Onder de

nieuwkomers Koekoek! Waarschijnlijk parasi-

teerde deze in de wijk op Tjiftjaffen waar 15

paar vanwerden aangetroffen, een ongeloof-

lijk hoge dichtheid van meer dan 1/ha.Ook

bijvoorbeeld Ekster blijkt in '97 nergens alge-

Onlangs viel met een zware plof het rapport

van de Werkgroep Stadsvogels bij mij op de

mat. Opnieuw bleek dat een grote groep vrij-

willigers jaren actiefwas geweest, in dit geval

om het laatste terra incognita van het

Nederlandse vogellandschap,de stad, in kaart

te brengen. Het rapport bevat 34 pagina's met

vele grafieken, tabellen eneen aantal bijlagen

in kleur. In de jaren negentig ontstond een

groeiende belangstelling voorecologie in het

stedelijke gebied. Ook in de Gemeente

Groningenwas dit het geval en daarom was

het noodzakelijk om gegevens te verzamelen

over de toestand van de natuur in de stad. Dit

was de start van het project

Broedvogelmonitoring. In 1993 zijn in 19 klei-

ne afgebakende gebieden (telplots) broedvo-

gels gekarteerd. Daarna zijn wisselend inspan-

ningen gepleegd om hier en daar plots te tel-

len, Drie telplots zijn tot en met 2000 vrij con-

sequent geteld.Omdat het ondoenlijk was om

de hele stad te tellen is de stad verdeeld in

wijktypen met een gelijksoortig karakter wat

betreft hoogbouw,laagbouw enhoeveelheid

groen. In elk van deze types zijn een aantal

plots geteld.Er is volgens de BMP-methode ge-

karteerd envan kolonievogels zijn tevens nes-

ten geteld.In 1993 zijn de meeste plots gelijk-

tijdig geteld en op grond van deze inventarisa-

ties is een schatting gemaakt van de aantallen

broedvogels in de stad. Maar liefst 44 soorten

zijn geteld,met een totaal van26,000 paar. In

volgorde van talrijkheid: Huismus, Merel,

Spreeuw,Koolmees, Houtduif, Stadsduif en

Kauw. Doordat de schatting gebaseerd is op

extrapolatie van de gegevens kan er echter

een scheef beeld ontstaan. Hoewel de auteurs

weten dat er maar één paar Kuifleeuwerik in

de hele stad en omgevingbroedt, vermelden

ze toch vijf paar! Bij eensoort als Barmsijs (ze-

ven paar) die een stuk minder opvallend is, is

het natuurlijk de vraag hoeveel er in werke-

lijkheid zaten.Uit een vergelijking van de wijk-

typen komen grote verschillen naarvoren.
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mener dan in de Wijert-Zuid. De auteurs ver-

moeden dat een toename van de hoeveelheid

groen de oorzaak van deze grote stijgingen

zou kunnen zijn. Beter zou zijn geweest als de

auteurs met de laatste teller de resultaten nog

eens hadden doorgenomen. De hoeveelheid

groen is in werkelijkheid in deze wijk zelfs af-

genomen doordat steeds meer mensen hun

tuin opruimen en vervangen door schuttingen

en (sierbestrating. Aparte hoofdstukken wor-

den gewijd aan de parken en de industrieter-

reinen. Daarbij valt vooral de geweldige status

van de Selwerderhof op. Met 48 soorten duide-

lijk de kampioen onder de parken. Na een kor-

te bespreking van de kolonievogels volgt een

lijst van alle broedvogels van de stad. Hiervoor

zijn alle bekende gegevens uit de periode 1993

t/m 2001 op een rijtje gezet inclusief de gege-

vens van het SOVON-atlasproject. In totaal

werden 94 soorten geteldwaarvan acht Rode-

lijstsoorten. Helaas broeden deze vrijwel allen

aan de rand van de stad.Bladerend door dit

rapport blijf je je verwonderen over de vele

soorten die zo dicht bij huis waargenomen

kunnen worden. Natuurlijk stuit je op slordig-

heden enonvolkomenheden „waar zijn de

Gekraagde Roodstaarten van het Sterrebos?",

maar concluderend moet gezegd worden dat

dit rapport voor de stadjer eenleuke bron van

informatie en inspiratie is. En
...

er wordt na-

tuurlijk gewoon doorgeteld.

Aart van der Spoel

Vogeltrek over Nederland 1976 - 1993,

LWVT (R. Lensink, H. van Gasteren,

F. Hustings, L. Buurma, G. van Duin,

L. Linnartz, F. Vogelzang en

C. Witkamp).

Schuyt & Co, Haarlem, € 44,90

Tegenwoordig worden er veel vogelboeken uit-

gegeven. Welke gewone vogelaarheeft genoeg

plankruimte voor al die mooie boeken? Je zou

zeggen dat een verzadigde markt het aanbod

aan nieuwe boeken zou verkleinen, maar dat

lijkt er nog niet in te zitten.

Tot nu toe hoorden delen uit de serie

Ecologische Atlassen van uitgeverij Schuyt

niet tot de categorie vogelboeken die men kon

laten liggen: denk aan de atlassen over weide-

vogels, roofvogels enwadvogels. Stuk voor

stuk wisten die de kick van veldervaringen

over te brengen, samen met een toegankelijke

hoeveelheid wetenschappelijke informatie.

Een boek van Schuyt over het opwindende on-

derwerp vogeltrek zou dus moeten leiden tot

de dwingende oproep: Kopen dat boek!

Jammer genoeg kan ik dat advies niet geven

bij het boek Vogeltrek over Nederland. In het

kort zijn mijn bezwaren: de inleidende hoofd-

stukken hebben een weinigopwindende stijl,

de figuren bij de soortsbesprekingen lijden on-

der een volledigheidsmanie en het boek is

slordig geredigeerd. Dit laatste merkje aan

het feit dat veel figuren in de tekst slecht wor-

den toegelicht, of dat een toelichting in het

geheel niet te vinden is.

De opzet van het boek is veelbelovend. De

openingshoofdstukken behandelen de voorge-

schiedenis van het vogeltrektellen eneen ver-

gelijking tussen radartellingen en de ambach-

telijke vorm van vogeltrektellen (met verrekij-

ker en telescoop). Natuurlijk ontbreekt een

uitgebreide beschrijving van de gehanteerde

methoden niet. Vervolgenskomen soortbe-

schrijvingen, die het hart van het boek vor-

men. Ter afsluiting wordt stilgestaan bij de to-

tale aantallen doortrekkers en trends.

Waarom slaat de vonk bij dit boek niet over?

Volgens mij zijn de voornaamste redenen: het

materiaal is al te oud (verzameld tussen 1976

en 1993) en de informatie is doorspekt met

statistische informatie die als kiezelstenen in

een hap rijst gemengd zit.

De schrijvers van dit boek hadden hun kwan-

titatieve basisinformatie beter op het internet

kunnen laten staan. Nu is voor de onderzoeks-

periode alle kwantitatieve analyse in het boek
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gepropt. Doordat de onderzoeksperiode echter

al behoorlijk lang achter ons ligt, verliezen de

vele details hun relevantie. In de begeleidende

tekst van de soortbeschrijvingen staat als

anekdote hier en daar een recentere waarne-

ming (van na 1993) als aanvulling. Zoiets komt

verfrissend en spannend over, maar disso-

neert in de over-gestatisticeerde rest van het

boek.

Het is merkwaardig dat sommige van de

schrijvers in bijdragen aanhet SOVON-nieuws

wèl lichtvoetigheid en juiste dosering van we-

tenschappelijke informatie kunnen laten sa-

mengaan. In dit boek is dat niet gelukt. De fo-

to’s zijn vervolgens niet van eenkwaliteit die

tegenwoordig mogelijk is.

Tenslotte nog een specifiek Groningse opmer-

king. Van de 121 telposten die gegevens lever-

den, stammen vijftien uit onze provincie.

Merkwaardig genoeg zijn die ingedeeldin drie

van de vier onderscheiden regio ‘s in

Nederland: West-Nederland (elders in het

boek ook "Laag Nederland” genoemd), Midden

Nederland en Hoog Nederland. Van de Gronin-

ger telposten zijn momenteel alleen nog die in

de Eemshaven en van ”De Hop" (ten Zuiden

van de Hasseberg) in gebruik.

Al co van Klinken
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