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Rapportbespreking

- Vogelinventarisatie Dwingeloose en Kraloërheide e.o.

Arend J. van Dijk, Gerrit Kleine en Joop Kleine, 1984, 1985.

De rapporten bevatten: 21 blz. (éénzijdig), + 25 blz. bijlagen (kaarten),

1984 en 38 blz. + 44 blz. bijlagen (kaarten), 1985.

In het kort wordt ingegaan op de broedvogelstand vanaf 1982, mogelijke

oorzaken van ontbreken of verschijnen worden genoemd (b.v. de natte zomer,

of strenge winters). Dit verschaft veel duidelijkheid in de aantallen.

Naast vogels wordt ook melding gemaakt van amfibieën, reptielen en

zoogdieren, dit zijn vooral terloopse notities. Ze geven echter wel een

goed inzicht van de rijkdom van het gebied. Wat te denken van minimaal

Al vele jaren wordt in dit wijd en zijd bekende gebied gericht

vogelonderzoek uitgevoerd. In het rapport wordt duidelijk aangegeven waar

de diverse deelgebieden zijn gelegen en de locatie van de in de tekst

genoemde namen.

Het kaartwerk in het rapport van 1984 is beduidend minder van kwaliteit dan

in 1985. De auteurs vonden dit zelf kennelijk ook. De methodebeschrijving

is kort en duidelijk en in grote lijnen wordt bij de broedvogels de

B.M.P.-methode aangehouden. Duidelijk wordt aangegeven welke soorten gemist

of onderteld kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de niet-broedvogels, een

belangrijk pluspunt omdat telmethodes van niet-broedvogels vaak worden

vergeten.
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2.300 Helklkkers (!),

Waardevol zijn ook de suggesties voor beheer van het gebied. Ik denk dat de

diverse beherende instanties daar hun voordeel mee moeten doen. Zoveel

mogelijk zijn deze adviezen met resultaten onderbouwd. Met name in relatie

tot de recreatiedruk (zeker nu het Nationale Park Dwingelderveld een feit

is) zullen de rapporten moeten bijdragen tot actieve beschermingsmaat-

regelen.

Uit de resultaten slechts een greep:

Dodaars - 1984 : 31-32 paar ; 1985 : 26 paar;

Bergeend - 1984 ; 17-18 paar ; 1985 : 22 paar;

Zomertalling - 1984 : 0 paar ; 1985 : 5 paar;

Wulp - 1984 : 90 paar ; 1985 : 65 paar;

Kokmeeuw - 1984 : 1.058 paar ; 1985 : 389 paar;

Roodborsttapuit - 1984 ; 33 paar ; 1985 : 22 paar;

Kruisbek - 1984 : 26 paar ; 1985 : 4 paar;

Bij de niet-broedvogels wordt inzicht gegeven in de aantallen door middel

van tabellen. Ook hier een greep. In 1985 zes waarnemingen van de IJsgors,

Klapekster 1-4 in 1984 en 4-5 in 1985 in de winterperiode. In

november/december 1984 10.000 - 18.000 kraaiachtigen op de slaapplaats, in

1985 waren dit er 15.400. Kortom teveel om op te noemen. In een dergelijk

gebied ontbreken uiteraard ook niet de waarnemingen van zeldzame soorten

zoals: Zwarte ooievaar (1984: 3 waarnemingen), Slechtvalk (1984 en 1985),

Zeearend (1984), Roodpootvalk (1985), Waaierstaartrietzanger (1984) en

Ortolaan (1984 en 1985).

Een tweetal uitstekende rapporten. Het was te wensen dat er meer gebieden

in Drenthe dergelijke goede overzichten voorhanden waren. Indien de

gegevens over een aantal jaren nog eens samengevat worden, hoop ik dat de

auteurs tevens inzicht zullen geven in de dichtheden per bostype, heide,

water e.d. Het wordt dan gemakkelijker om vergelijkingen te treffen met

andere gebieden.

JWG


