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Nieuwe Uitgaven

rapporten

Pleisterende ganzen en zwanen langs de waddenkust, seizoen 1996/97

M. Engelmoer 1997. Pleisterende ganzen en zwanen langs de waddenkust, seizoen 1996/97. Voortgangsrapport 1, Altenburg &

Wymenga, Veenwouden. Te bestellen doorovermaking van f 15,00,- op Rabobank rek, nr. 3202.61.670van de Wadvogelwerk-

groep FFF te Ferwerd onder vermelding van 'ganzenrapport'.

Freek Nijland

boeken

Vogels van Ameland Het langverwachte boek 'Vogels van Ameland' is

uit. Bij mijn weten is het de eerste maal dat activiteiten van de FFF hebben geleid
tot een boekuitgave. Vooral het niet aflatende werk van Ricus Engelmoer en

Michiel Versluys heeft geresulteerd in dit boekwerk. Het boek is aan te raden voor

een ieder die iets heeft met de Wadden of met vogels. Het boek bevat een schat

aan gegevens over het voorkomen van vogels op dit voor velen wat 'onbekende'

waddeneiland. Iedere waargenomen vogelsoort wordt beschreven aan de hand

van een intussen bekende indeling: status, verspreiding, habitat (leefgebied),
broedvogelaantallen, winter- en trekvogelaantallen, strandvondsten en ringgege-

vens. Voor de meer systematisch ingestelde vogelaar is er op het gebied van

grafische presentatie zeker iets te beleven. Bij voldoende gegevens wordt het

voorkomen gedurende het jaar getoond aan de hand van grafieken van 'jaarpa-

tronen'. Bij sommige soorten wordt de aantalsontwikkeling getoond, interessant

is bijvoorbeeld de grafiek van de ontwikkeling van broedparen van de Velduil

vanaf 1955-1989, een typische Amelandsoort en het verstandige commentaar in

de tekst. Ook zijn de resultaten van zeetrektellingen weergegeven in grafieken

Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan wadvogels en roofvogels op het eiland.

Bovendien, en dat maakt deze avifauna extra aantrekkelijk, worden de gegevens

in dit boek in een wijder perspectief geplaatst door opname van enkele hoofdstuk-

ken waarin de vogels van Ameland worden bezien in relatie tot het landschap,

menselijke activiteiten en de nationale en internationale betekenis. Ameland blijkt
voor vijftien soorten winter- en trekvogels van internationale betekenis te zijn, 25

Rode Lijst-soorten broeden op het eiland en van 27 vogelsoorten broedt meer

dan 1% van de Nederlandse broedvogelpopulatie op Ameland(het oppervlak van

Ameland is 0,15% van Nederland).

In deze eeuw zijn 149 soorten als broedvogel op Ameland vastgesteld. Amelands meest soortenrijke gebied is de Lange
Duinen. Het heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk broedgebied voor onder meer Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief,

Velduil, Waterral, Rietzanger en Baardmannetje. Door de sterke verandering van het karakter van de polders zijn soorten als

Dodaars, Kwartel en Kwartelkoning hier geheel verdwenen, terwijl Kemphaan, Watersnip en Zomertaling er verontrustend in

aantal daalden. In de duinen zijn recent Velduil en Grauwe Klauwier drastisch in aantal teruggelopen. Daarentegen hebben

Grauwe Gans, Lepelaar, Blauwborst en Roodmus zich recent als broedvogel op Ameland gevestigd. Deze ontwikkeling past bij

De komende tientallen

jaren gaat er wat veranderen in buitendijks Fryslân. De natuur krijgt er meer kans, zomerpolders zullen worden ontsloten voor

de getijden en een grootschalig kwelderlandschap zal ontstaan. Om na te gaan of deze veranderingen zullen leiden tot een

veranderde begrazingsdruk van ganzen op binnendijkse akkers en graslanden, is er een monitoringonderzoek gestart van

ganzen en zwanen langs Noord-Fryslân Buitendijks, dat vijfjaar gaat duren. Het onderzoek, met aan de basis 14-daagse

tellingen, wordt uitgevoerd door bureau Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Wadvogelwerkgroep-FFF. In dit eerste

verslag, samengesteld door Meinte Engelmoer, wordt al duidelijk wat vrijwilligerswerk van vogelaars met professionele

begeleiding vermag. Uit de resultaten van het telseizoen september 1996 - juni 1997 blijkt onder meer dat de begrazingsdruk

van ganzen (rotgans en vooral brandgans) buitendijks ca. 50 keer zo hoog is als binnendijks. De tellingen zijn sytematisch

opgezet, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de tellingen (beoordeling van telfouten), omstandigheden van

de tellingen (bijvoorbeeld de getijden, het weer) en de typen gebieden waarin de vogels worden aangetroffen (wel/niet

begraasd, kwelder, grasland, bouw, binnen/buitendijks).

Een paar kritiekpuntjes: 1) graag betere legenda bij de figuren; 2) ik heb me rot gezocht naar een definitie van begrazingsdruk;

3) er wordt geen rekening gehouden met systematische schattingsfouten.

Een aanrader voor vogelaars met systematische afwijkingen.
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de toename elders in ons land.

Een minpuntje is, dat de broedvogelgegevens die gebruikt zijn voor de teksten, ietwat belegen zijn (tot eind jaren tachtig). Dat

heeft te maken met de lange draagtijd van het boek. Om hieraan enigszins tegemoet te komen zijn de broedvogeltotalen van

enkele belangrijke soorten van de jaren 1990-1996 in een bijlage vermeld. Echter niet getreurd, over tien jaar weten we dat al

niet meer en is de actualiteit van nu ook weer verleden tijd. Rest mij nog op te merken dat de foto's prachtig zijn (o.a. van

Teake Roosjen), de tekeningen soms matig en de layout aan de fletse kant. Een kniesoor die daar op let.

Mijn advies: Kopen datboek! En ga eens naar Ameland om te zien of het allemaal wel waar is!

Michiel Versluys, Ricus Engelmoer, Dirk Blok, René van der Wal 1997. Vogels van Ameland. Friese Pers, Leeuwarden. ISBN

90.3301.7318. Winkelprijs f57,50.

Freek Nijland

Vogelkijkhutten in Friesland Deze gezamenlijke uitgaven van het VVV, it Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuur-

monumenten, Provincie Fryslên en de Friese Pers Boekerij mag een schot in de roos genoemdworden. Een handzaam boekje,
met beknopte maar praktische informatie over de vogelkijkhutten en uitkijkplateau's in Friesland. Prettig is de informatie over

toegankelijkheid, tijdstip en bereikbaarheid naast het bijbehorende detailkaartje. Wellicht was het beter geweest als op die

plaats ook de informatie over de waar te nemen soorten had gestaan. Dit staat nu in de beschrijvende tekst en valt iets minder

op.

De foto's van de diverse hutten zijn leuk, maar voegen mijns inziens niet veel toe. Vogelkijkhutten lijken erg veel op elkaar. Wat

voor veel 'vogelaars in spe' nuttig was geweest, was een verkleind kaartje van Friesland met daarop een stip of pijl als locatie-

aanduiding. Op de bijbehorende detailkaartjes van het betreffende gebied staat vaak net niet een plaats (stad of dorp) om je te

oriënteren. Er is weliswaar een soort bereikbaarheidsbeschrijving en voorin wordt in de tips voor gebruik verwezen naar de

overzichtskaart achterin, maar dat blijft lastig heen en weer bladeren. De aanduiding stad of dorp op de overzichtskaart kan

beter. Zo is Burgum bij mijn weten een dorp en geen stad. Overigens doet een en ander niets af van wat ik eerder noemde: een

leuk en praktisch boekje.

Een tip van ondergetekende: Neem een goede verrekijker mee of beter een telescoop, als je tenminste alle vogelsoorten wilt

onderscheiden en zorg dus ook voor een handzaam vogelgidsje in de jaszak.

Vogelkijkhutten in Friesland, uitgave Friese Pers, VVV, Staatbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumentenen de provincie

Fryslên: ISBN 90 330 1905 1\CIP. Winkelprijs f8,50

Dick Goslinga


