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Weidevogelmeetnet Friesland

verslag 1996

Freek Nijland

Inleiding

Sinds 1996 functioneert in Fryslan het

'Weidevogelmeetnet Friesland'. Het

weidevogelmeetnet is een activiteit van

de Stichting Weidevogel Meetnet

Friesland (WMF). De stichting, opge-

richt op 19 september 1996, is ont-

staan uit de Werkgroep Weidevogel-

monitoring Friesland, een initiatief van

een aantal vogelaars in Fryslan, vooral

georganiseerd in de Fryske Feriening

foar Fjildbiology en SOVON-Friesland.

Elders in Nederland functioneerden al

provinciale weidevogelmeetnetten (ta-

bel 1).

Het Weidevogelmeetnet Friesland is

opgericht om systematische weidevo-

gelmonitoring ook in Fryslan mogelijk

te maken. Daarbij wordt gedurende

een reeks van jaren de aantalsontwik-

keling van de weidevogelsoorten in

Fryslan gevolgd. Aan de oprichting van

het meetnet zijn drie jaar voorafge-

gaan van plannenmaken en raadple-

ging van de Friese (en landelijke) na-

tuurorganisaties en van de provinciale-

en rijksoverheid. In 1994 verscheen

het rapport 'Naar een weidevogel-
meetnet in Friesland' (Nijland e.a ),

waarin de plannen uiteen werden ge-

zet. In 1996 is het meetnet van start

gegaan.

Achtergronden

Wat is een weidevogelmeetnet?

Biologisch meetnet

Een biologisch meetnet is een weten-

schappelijk meet- of telsysteem waar-

mee de ontwikkelingen (trends) in de

populaties van dier- en plantensoorten

kunnen worden gevolgd (monitoring).

De tellingen vinden periodiek plaats

(liefst jaarlijks) volgens wetenschappe-

lijk gestandaardiseerde richtlijnen.

Een biologisch meetnet kan drie func-

ties vervullen: 1) het signaleren van

veranderingen, 2) het voorspellen van

te verwachten ontwikkelingen en 3) het

controleren van de effectiviteit van

beleids- en beheersmaatregelen. Het

opzetten van biologische meetnetten

past in een landelijke ontwikkeling

waarbij 1) beheer en beleid meer en

meer getalsmatig getoetst zullen gaan

worden en 2) vrijwilligers en natuuror-

ganisaties steeds meer er toe over-

gaan gestandaardiseerde informatie te

verzamelen.

Weidevogelmeetnet

Een weidevogelmeetnet is een biolo-

gisch meetnet voor monitoring van

weidevogels. Het landelijke SOVON-

broedvogelmeetnet werkt volgens de

richtlijnen van de BMP-methode

(Broedvogel Monitoring Project). Deze

inventarisatiemethode werkt volgens

het principe van de uitgebreide territo-

riumkartering en is begin jaren tachtig

ontwikkeld met behulp van de resulta-

ten van wetenschappelijk onderzoek

met de doelstelling een broedvogel-
meetnet mogelijk te maken. De metho-

de geldt in Nederland als de standaard

voor broedvogelmeetnetten, ook voor

de weidevogelmeetnetten.

WeidevogelmeetnetFriesland

Monitoring

Doel van de Stichting Weidevogel

Meetnet Friesland is: het monitoren

van weidevogelpopulaties in Fryslan,

in ruime zin. Dat betekent het langlo-
pend volgen van de aantalsontwikke-

lingen (trends) van weidevogels vol-

gens een daartoe geëigend, gestan-

daardiseerd, doorzichtig telsysteem.
Doel hierbij is om wetenschappelijk

gefundeerde uitspraken te kunnen

doen over toe- of afname van soorten,

gekoppeld aan verschillende kenmer-

ken als: regio, grondsoort, landschaps-

type, beheer en gebruik.

Jaarlijkse steekproef

Gestreefd wordt elk jaar minimaal 120

(minstens twee jaar vaste) proefvlak-

ken van gemiddeld 50 hectare te in-

ventariseren volgens de BMP-metho-

de. De proefvlakken zijn zo represen-

Vanaf 1993 is in Fryslân door verschillende organisaties hard gewerkt aan het opzetten van een weidevogelmeet-

net. In 1996 is het meetnet van start gegaan. Dit artikel beschrijft in kort bestek de opzet van het meetnet en doet

verslag van de resultaten van heteerste meetnetjaar.
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tatief mogelijk gespreid over Fryslên.

Tesamen vormen deze een jaarlijkse

steekproef van de Friese weidevogel-

populaties. Hierbij wordt tevens infor-

matie verzameld over items als land-

schep, beheer, gebruik en broedsuc-

ces.

Jaarlijks verschijnt een meetnetverslag

met een korte bespreking van de re-

sultaten van het in dat jaar verrichte

onderzoek en jaarindexen. In dit ver-

slag worden geen analyses opgeno-

men Analyserende rapportage wordt

slechts in opdracht verzorgd.

Organisaties en publiek zullen jaarlijks
geinformeerd worden over de voort-

gang van het onderzoek. Dit gebeurt
door de jaarlijkse basisrapportage, via

de media en activiteiten zoals lezin-

gen, artikelen en brochures

Particulier initiatief en vrijwilligers
Het Weidevogelmeetnet Friesland on-

derscheidt zich op een aantal punten

van andere provinciale weidevogel-

meetnetten in Nederland Dit heeft te

maken met de ontstaansgeschiedenis

van het meetnet en het eigen karakter

van Fryslên.
Het meetnet is opgezet door particulier

initiatief van een aantal organisaties in

Fryslên, in samenwerking met SO-

VON. Het is gericht op samenwerking

met de overheid. In de stichting WMF

zijn de volgende organisaties verte-

genwoordigd; de Fryske Feriening foar

Fjildbiology, SOVON, Natuurmonu-

menten, Staatsbosbeheer en It Fryske

Gea. Vóór de oprichting heeft de Bond

van Friese Vogelbeschermingswach-
ten zich in1996 uit de toenmalige stich-

ting (in oprichting) teruggetrokken.
Het meetnet wordt georganiseerd door

de Stichting WMF die daartoe een co-

ördinator heeft aangesteld. De organi-

satie en coördinatie vinden plaats in

Fryslên.
De inventarisaties worden zoveel mo-

gelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Bij
de gekozen opzet zullen professionele

inventarisaties in principe slechts

plaatsvinden in gebieden waar geen

vrijwilligers voorhanden zijn (zoge-

naamd 'wit gebied') of in gebieden met

een speciaal beheer of beleidskader

(bijvoorbeeld begrensd beheersgebied,
reservaten en vliegende hectares).

Deze inventarisaties kunnen nodig zijn

voor beheers- en beleidsevaluatie en

ter vergroting van de representativiteit

van de jaarlijkse steekproef.
Om de vrijwilligers in staat te stellen

zich te bekwamen in de BMP-methode

wordt jaarlijks een weidevpgelinventa-
risatiecursus georganiseerd.

De maximale inbreng van vrijwilligers
uit de streek en goede voorlichting

naar het publiek vergroot het draag-

vlak en daarmee de duurzaamheidvan

het meetnet.

De jaarlijks verzamelde basisgegevens
zijn inpasbaar in het landelijk (weide-

vogeljmeetnetvan SOVON.

Resultaten

Weidevogelcursus

De weidevogelcursus werd in 1996

door het WMF voor de tweede maal

gehouden. Voor deelname aan de

cursus van 1996 bestond een wacht-

lijst van aanvragers die in 1995 waren

afgevallen. Er kwamen zoveel nieuwe

aanvragen dat besloten werd tot het

aantrekken van extra veldleraren.

Daardoor kwam het aantal cursisten in

1996 op 35. De cursus werd door de

meeste deelnemers als zeer positief

ervaren.

Om de effectiviteit van de cursus te

beoordelen is het belangrijk te weten

hoeveel proefvlakken er daadwerkelijk

door oud-cursisten zijn geïnventari-
seerd (zie tabel 2). Uit de gegevens

blijkt dat de cursus een effectief instru-

ment is voor de realisering van proef-
vlakken. De cursus van 1995 bleek in

1996 13 proefvlakken te hebben opge-

leverd op een aantal van 25 cursisten.

Voor 1997 zijn nog twee proefvlakken

aangemeld. Dat brengt het totaal op

15 uit 25. De cursus van 1996 lijkt met

21 opgegeven proefvlakken op 35 cur-

sisten een gelijkwaardig resultaat op te

leveren.

Proefvlakken

Aantalsontwikkeling

Eind 1996 waren de gegevens binnen

van 38 proefvlakken met een totale

oppervlakte van 2.126 hectare. Van

enkele proefvlakken waren de telgege-

Tabel 1. Provinciale weidevogelmeetnetten in Nederland.

Tabel 2. Effectiviteit van de weidevogelcursus in verband met de opbouw van

het meetnet.

Tabel 3. Verdeling van de proefvlakken in het Weidevogel Meetnet Friesland in

1996 naar beheerstype en regio.

meetnet sinds organisatie

Groningen 1986 overheid

Noord-Holland 1987 overheid

Zuid-Holland 1990 overheid

Overijssel 1990 overheid

FrysISn 1996 particulier initiatief

cursus 1995 1996

aantal cursisten 25 35

aantal opgegeven proefvlakken 15 21

aantal (een jaar later) gerealiseerde proefvlakken 13 ?

klei klei op

veen

veen zand wadden totaal

agrarisch 2 5 7 0 1 15

beheersgebied 0 0 0 0 0 0

reservaat 2 5 16 0 0 23

totaal 4 10 23 0 1 38
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vens niet op tijd binnen voor deze rap-

portagè. Het aantal Friese weidevogel-

proefvlakken in het landelijk vogel-

meetnet van SOVON bedroeg tussen

1984 en 1989 ca. vijf. Vooral door de

inspanningen van de FFF en later het

WMF is het aantal weidevogelproef-

vlakken in Fryslan daarna gestegen tot

ca, 40 in 1996 (figuur 1), alle door vrij-
willigers geïnventariseerd. Dit aantal

proefvlakken is nog te klein om (in de

toekomst) voldoende gevoelige uit-

spraken te kunnen doen over trends in

FrysISn.

Verdeling en ruimtelijke spreiding
Uit tabel 3 en figuur 2 blijkt dat ook de

verdeling en de ruimtelijke spreiding

van de proefvlakken nog te wensen

overlaat. De voorkeursregio's klei op

veen en veen zijn goed vertegenwoor-

digd, maar het aantal proefvlakken op

de klei is onder de maat, terwijl proef-

vlakken op de

zandgronden

ontbreken.

Hiermee sa-

menhangend is ook de ruimtelijke ver-

deling van de proefvlakken over

Fryslan onvoldoende (figuur 2). Vooral

in het westen en oosten van Fryslan

liggen weinig proefvlakken. In sommi-

ge delen van Fryslan liggen groepjes

proefvlakken dichtbij elkaar, terwijl in

andere delen proefvlakken ontbreken.

Dit komt onder meer door plaatselijk

enthousiaste tellers of vogelwachten.

Naar verhouding zijn er veel reserva-

ten (23) en maar weinig agrarische

proefvlakken (15). Verder valt op, dat

er geen agrarische proefvlakken met

beheersgebied of vliegende hectares

in het meetnet aanwezig zijn, terwijl

dat voor het vaststellen van trends en

voor beoordeling van weidevogelbeleid

wel van belang is.

Broedvogels

Weidevogels

In 38 proefvlakken zijn totaal 27 soor-

ten weidevogels geteld. Tabel 4 geeft

een overzicht van de aantallen. Bij het

doornemen van de lijst valt op dat vrij-

wel de gehele weidevogelgemeen-
schap in het meetnet vertegenwoor-

digd is. Dit betreft de 'primaire weide-

vogels' die voor een aanzienlijk deel-

van de populatie (van oudsher) aan-

gewezen zijn op graslanden en de 'se-

cundaire weidevogels' die ook elders

goed terecht kunnen, aangevuld met

enkele andere soorten.

De top-vijf bestaat uit:

1) Grutto 892, 2) Kievit 746, 3) Scho-

lekster 507, 4) Wilde eend 492 en 5)

Tureluur 292.

De Grutto dankt de eerste plaats aan

het relatief grote aantal reservaats-

proefvlakken in het meetnet.

Voor het eerst beschikken we nu over

systematisch verzamelde gegevens

van de gehele weidevogelgemeen-

schap in Fryslan.

Kritische soorten

Van enkele (kritische) soorten zijn de

aantallen onverwacht hoog: Zomerta-

ling 20, Watersnip 102, Wulp 29, Veld-

leeuwerik 261 en Graspieper 221. Het

interessante is, dat deze soorten niet

alleen in reservaatsgebieden te vinden

zijn, maar ook (hier en daar) op agra-

risch grasland. Verrassend is het voor-

komen van Veldleeuwerik en Graspie-

per in meer dan de helft van de agrari-

Figuur 1. Ontwikkeling van het aantal BMP-proefvlakken

in het Weidevogel Meetnet Friesland.

Figuur 2. Ruimtelijke spreiding van de proefvlakken van het

Weidevogel Meetnet Friesland over FrysISn in 1996. Verkla-

= agrarisch proefvlak (15), reservaats-proefvlak (23).ring:

foto Lubbert BoersmaPaartje Scholeksters
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sche proefvlakken.

Van andere kritische weidevogels als

Kemphaan, Kwartel, Kwartelkoning en

Paapje zijn hooguit enkele territoria

vastgesteld. Van de Kemphaan wer-

den 6 territoria vastgesteld. Dit aantal

is opmerkelijk laag, gezien het grote

aandeel reservaats-proefvlakken in het

meetnet.

De meeste kritische weidevogelsoor-
ten in het meetnet behoren tot de Ro-

de Lijst van kwetsbare en bedreigde

soorten (Osieck & Hustings 1994): Zo-

mertaling, Kemphaan, Tureluur, Grut-

to, Watersnip, Kwartelkoning, Kluut,

Visdief, Zwarte stern, Paapje.

Overige soorten

De top-vijf van de overige soorten (ta-

bel 5) ziet er als volgt uit: 1) Rietzan-

ger 155, 2) Kleine karekiet 137, Riet-

gors 133, Fitis 124 en Tjiftjaf 49

Het vrij talrijke voorkomen van riet-

zangvogels is te verklaren uit het feit

dat veel Friese graslanden (en vooral

reservaatsgrasland) grenzen aan me-

ren en vaarten met rietkragen of moe-

ras

De boszangvogels waren te vinden in

bosjes, houtsingels of erfbeplanting bij

boerderijen.

Beheer en gebruik

Dichtheden Voor soorten met in het

meetnet meer dan 100 broedparen zijn
dichtheden berekend in agrarische

proefvlakken en reservaatsproefvlak-

ken (figuur 3).

Voor typische graslandvogels: Schol-

ekster, Kievit, Watersnip, Tureluur,

Grutto, Veldleeuwerik en Graspieper
zijn de dichtheden berekend per 100

hectare oppervlakte grasland. Voor de

soorten Wilde eend, Slobeend, Kuif-

eend en Meerkoet die ook in ruigte,

oevers en moerassige plekken broe-

den zijn de aantallen berekend per 100

hectare gebiedsoppervlak (voorname-

lijk grasland plus overige landschaps-

typen Voor alle soorten blijken de aan-

tallen in reservaten fors hoger liggen

dan in agrarisch grasland. De gemid-

delde dichtheid van de Scholekster

blijkt in reservaten 1,3 keer zo hoog te

zijn als in agrarisch land; overige soor-

ten: Kievit 1,5x, Tureluur 2,lx, Grutto

2,4x en Watersnip 20xzo hoog.

Deze uitkomsten zijn globaal in over-

eenstemming met het onderzoek van

Nijland e.a. (1996) op basis van gege-

vens van de BFVW (Bond van Friese

Vogelbeschermingswachten) en de

natuurbeherende organisaties, zij het

dat de verschillen wat kleiner zijn dan

uit dat onderzoek naar voren kwam.

Dit heeft te maken met het feit dat in

het meetnet

(vrijwel) geen

proefvlakken

aanwezig zijn

uit gebieden

met (veronder-

steld) lage

dichtheden zo-

als ‘witte ge-

bieden' (buiten
de wachtge-

bieden van de

BFVW) en uit

de regio klei.

Voor de niet-steltlopers blijken de ge-

middelde dichtheden van de Veldleeu-

werik in reservaten 1,7x zo hoog te zijn

als in agrarisch grasland; overige soor-

ten: Graspieper 1,8x, Wilde eend 2,1x,

Meerkoet 4,2x, Kuifeend 5,8x en Slob-

eend 7,2x zo hoog.

Vanwege het kleine aantal proefvlak-

ken en de onvoldoende representativi-

teit van de steekproef mogen we deze

conclusies voorlopig slechts opvatten
als een (sterke) aanwijzing Toch zijn

deze cijfers niet zonder betekenis.

Want voor de genoemde soorten is het

de eerste maal dat er systematisch

verzamelde gegevens beschikbaar

komen uit verschillende delen van

Fryslan in hetzelfde jaar.

Eigenlijk is het vanzelfsprekend dat de

dichtheden in reservaten hoger liggen,

en voor de kritische soorten veel ho-

ger, dan in agrarisch grasland. Want

daar zijn de reservaten immers voor

bedoeld.

Tabel 4. Aantallen broedparen (territoria) van weidevo-

gels, gerangschikt in afnemende volgorde van aantallen.

Weidevogel Meetnet Friesland 1996 (38 proefvlakken,

2126 hectare). Primaire weidevogels in cursief:
*

= in

kolonie.

Tabel 5. Aantallen broedparen (territoria) van overige vogels,

gerangschikt in afnemende volgorde van aantallen. Weidevo-

gel Meetnet Friesland, in 1996 (38 proefvlakken, 2126 hecta-

re).

grutto 892 bergeend 23

kievit 746 zomertallng 20

scholekster 507 gele kwikstaart 15

wildeeend 492 kemphaan 6

tureluur 292 wintertaling 3

veldleeuwerik 261 kwartel 3

graspieper 221 kluut 2

meerkoet 184 kwartelkoning 1

slobeend 137 paapje 1

kuifeend 111

watersnip 102

krakeend 43 kokmeeuw* 250

witte kwikstaart 31 zwarte stern* 34

wulp 29 visdier 5

knobbelzwaan 24

rietzanger 155 grauwe gans 6

kleine karekiet 137 spotvogel 6

rietgors 133 braamsluiper 6

fitis 124 buizerd 4

tjiftjaf 49 zanglijster 4

winterkoning 39 ekster 4

fuut 38 tamme gans 3

merel 32 torenvalk 3

grasmus 27 blauwborst 3

koolmees 27 kramsvogel 3

houtduif 26 smient 2

bosrietzanger 26 havik 2

tuinfluiter 25 waterral 2

huismus 21 ransuil 2

kneu 21 grote bonte specht 2

zwarte kraai 17 dodaars 1

sprinkhaanrietzanger 16 geoorde fuut 1

boerenzwaluw 16 roerdomp 1

vink 15 Canadese gans 1

roodborst 15 sperwer 1

spreeuw 14 zilvermeeuw 1

fazant 14 kleine bonte specht 1

zwartkop 12 gekraagderoodstaart 1

bruine kiekendief 12 snor 1

pimpelmees 12 grauwe vliegenvanger 1

tafeleend 11 staartmees 1

koekoek 10 malkop 1

waterhoen 8 Vlaamse gaai 1

heggemus 7 groenling 1

nijlgans 7
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Veranderingen1995-1996

Significante veranderingen?

Hoewel 1996 officieel het startjaar is

van het meetnet, beschikt het WMF

ook over de gegevens van voorgaande

jaren. Voor 19 proefvlakken die zowel

in 1995 als in 1996 geteld zijn, zijn

voor de Kievit, Scholekster, Grutto en

Tureluur de jaar op jaar-veranderingen
onderzocht en getoetst (tabel 6).

De aantallen van de vier steltlopers

zijn alle licht afgenomen van 1995 op

1996. Maar geen der veranderingen is

significant. Het komt er eigenlijk op

neer dat afname in een deel van de

proefvlakken in voldoende mate wordt

opgeheven door toename in de overi-

ge proefvlakken.

Voor de Scholekster lijkt dit op het eer-

ste gezicht nogal opmerkelijk, gezien

de grote sterfte van Scholeksters langs

de Waddenzee in de winter 1995/

1996. Een soort als de Scholekster

heeft echter een grote broedreserve,

bestaande uit vogels op de sozen, die

nog geen vaste territoria bezetten. Die

kunnen na een strenge winter met veel

slachtoffers hun kans grijpen, waar-

door de broedpopulatie toch niet daalt.

Tellingen van de Wadvogelwerkgroep

FFF langs de Friese waddenkust

(med. Klaas Koopman 1996) lijken dit

te bevestigen.

We moeten bij de beoordeling van de

geldigheid van deze conclusies een

grote slag om de arm houden vanwege

onvoldoende representativiteit. Het

betreft het slechts 19 proefvlakken,

waarvan het overgrote deel reserva-

ten.
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Tabel 6. Relatieve veranderingen

(indexen) van 1995 op 1996 van

het aantal broedparen van Scholek-

ster, Kievit, Tureluur en Grutto. Ge-

baseerd op 19 proefvlakken. De

index van 1995 is gesteld op 100.

Voor geen van de vier soorten is de

jaar op jaar verandering significant
(p<0,05, gepaarde t-toets, teken-

toets)

Figuur 3. Gemiddelde dichtheden (gewogen gemiddelden, aantal broedpa-
ren/100 ha.) vaneen aantal soorten weidevogels in agrarische proefvlakken

(15) en reservaatsproefvlakken (23). Weidevogelmeetnet Friesland 1996.

Geselecteerd zijn soorten met totaal meer dan 100 broedparen. Verklaring:

WE=wilde eend, SE=slobeend, KE=kuifeend, MK=meerkoet, Sc=scholekster,

Ki=kievit, WS=watersnip, Gr=grutto, Tu=tureluur, VL=veldleeuwerik,

GP=graspieper.

soort index 1996

Scholekster 92

Kievit 91

Tureluur 95

Grutto 99


