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Rapportbespreking

AVIFAUNA EN VEGETATIE VAN HET DOLDERSUMMER VELD door A.J. van Dijk 1983,

een uitgave van de Stichting "Het Drents Landschap" Assen, gedrukt, 85

pagina's A-4 formaat met zwart-wit foto's, grafieken, figuren en tabellen.

De behandeling van de vogels doet de auteur aan de hand van de gebondenheid

van de soort aan een bepaalde vegetatietype. Hierdoor wordt een

overzichtelijk beeld geschapen van de voorkomende vogels in relatie tot de

biotoopkeuze.

Het rapport is verrijkt met duidelijke tabellen, figuren en grafieken,

waarvan een aantal erg zwaarlijvig is uitgevallen. Het is een plezierig

leesbaar rapport geworden en mede door het leggen van de relatie tussen

In 1986 deed Van Dijk voor het eerst vogelwaarnemingen op het Doldersummer

Veld, een schitterend natuurgebied in Zuidwest-Drenthe, nabij Vledder. Na

zestien jaar verzamelen van vogelwaarnemingen heeft hij de beschikking over

een reeks inventarisatiegegevens waarmee achteraf bepaald kan worden, welke

de mogelijke oorzaken zijn van een ontwikkeling in de broedvogelstand in

het betreffende gebied. In 1982 werd tevens de vegetatie in kaart gebracht.

Mede hiervoor werd Van Dijk benaderd door de eigenaar van het terrein (St.

Het Drents Landschap) om in een rapport de vogelgegevens en vegetatiekaart

uit te werken en te interpreteren. In dit schitterend uitgevoerd rapport,

wordt een beschrijving gegeven van het landschap, de vegetatie en de

avifauna van het Doldersummer Veld en van de ontwikkelingen die zich in de

afgelopen jaren in het gebied hebben voorgedaan. Getracht is een relatie te

leggen tussen de ontwikkeling van de vegetatie en de avifauna. Gegevens van

broedvogelinventarisaties uit de periode 1967-1982 en van de biotoopkeuze

en milieu-eisen van broedvogels vormen de basis voor de beschrijving van de

vogelstand en de bestandsontwikkeling. Minstens 98 soorten hebben één of

meermalen op het Doldersummer Veld gebroed en het totaal aantal waargenomen

soorten bedraagt 178. Op het Doldersummer Veld zijn van zeker 14 soorten

winter- en trekvogels gezamenlijke slaapplaatsen bekend, waar per

slaapplaats tot 2000 exemplaren zijn geteld. In het rapport zijn ook de

waargenomen amfibieën, reptielen en zoogdieren opgenomen. Van Dijk geeft

tenslotte een aantal aanbevelingen voor het handhaven en het in gunstige

zin beïnvloeden van de vegetatie en avifauna.
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vogels en vegetatie moet het meerdere mensen stimuleren voor het blijven

verzamelen van vogelgegevens.
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