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Rapportbespreking

Rob Bijlsma en Henk Wessels: Broedvogelinventarisatie Noordwest

Drenthe 1986.

Rapport van de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe.

Inmiddels blijkt wel dat de Jaarlijkse inventarisaties een heel ander

licht op de Drentse vogelbevolking werpen. De onderzoeksmethode speelt

daar uiteraard een belangrijke rol, in maar ook andere factoren.

Gelukkig komen deze in het hoofdstuk "Status van de soorten" vaak wel

aan de orde.

Opvallend is dat slechts 55 paar Patrijzen zijn vastgesteld, tegen

79-80 paar Kwartels. De weidevogels doen nog sterk van zich spreken

inclusief 9-10 paar Kemphanen. Enkele vogelsoorten zijn bezig met een

indrukwekkende opmars: Kramsvogel 8 paar, Kleine Bonte Specht 45 paar,

Boomklever 6 paar en Appelvink 138 paar (!).

Opmerkelijk zijn ook de 2 paar Sint Helenafazantjes, ofwel volgens de

auteurs Razende Roeland in klein formaat.

De hoge aantallen onvolwassen roofvogels in de broedpopulatie tonen aan

dat de menselijke invloed (vervolging) onomstotelijk is. Toch is er

De bespreking van het PPD-rapport uit 1985 roemde reeds het lijvige

rapport, ditmaal betreft het ruim 120 bladzijden! De opzet komt overeen

met de vorige rapporten en op eigen initiatief zijn de volgende

hoofdstukken opgenomen: "Invloed van menselijke vervolging op

roofvogels in Noordwest Drenthe", "De PPD-methode als middel om

grootschalig broedvogels te inventariseren" en "Fouragerende

Regenwulpen in Noordwest Drenthe in het voorjaar van 1986".

Wat ik helaas mis is de vergelijking met de inventarisatie uit

voorgaande jaren (1976), want "Vogels van Drenthe" stoelt toch voor een

groot deel op deze gegevens aangevuld met waarnemingen van derden.
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geen sprake van een wezenlijke reductie. Aanbevolen wordt om breder te

kijken dan alleen naar het slagingspercentage van broedparen. De

PPD-methode wordt getoetst in een proefvlak met twee verschillende

waarnemers. Het percentage éénmalige waarnemingen blijkt van groot

belang: 25-40% van de territoria worden hierdoor bepaald. De

interpretatie is dan cruciaal.

De presentatie van de kaartjes van zoogdieren en amfibieën/reptielen

vind ik op kmhok-basis duidelijker en meer informatie geven dan op

atlasblok-basis (zoals in 1985).

Kortom: een prima rapport, een bulk aan materiaal, humoristisch en

prikkelend geschreven en een overzichtelijke presentatie.
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