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Weidevogelmeetnet Friesland

verslag 1997

Freek Nijland

Achtergronden

Biologisch meetnet

Een weidevogelmeetnet is een biolo-

gisch meetnet voor monitoring van wei-

devogels. Een biologisch meetnet is een

wetenschappelijk meet- of telsysteem

waarmee de ontwikkelingen (trends) in

de populaties van dier- en plantensoor-

ten kunnen worden gevolgd (monito-

ring). De tellingen vinden periodiek

plaats (liefst jaarlijks) volgens weten-

schappelijk gestandaardiseerde richtlij-

nen.

Een biologisch meetnet kan drie func-

ties vervullen: 1) het signaleren van ver-

anderingen, 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 overgaan

gestandaardiseerdeinformatie te verza-

melen. Ook elders in Nederland functio-

neren weidevogelmeetnetten (tabel 1 &

Teunissen 1997). De weidevogelmeet-

netten werken volgens de richtlijnen
van het BMP (van Dijk 1996).

WeidevogelmeetnetFriesland

Het Weidevogelmeetnet Friesland is

een activiteit van de Stichting Weidevo-

gel Meetnet Friesland (WMF). Het

meetnet is opgezet door particulier initi-

atief (Nijland e.a. 1994) van een aantal

organisaties in Fryslan, in samenwer-

king met SOVON. Het meetnet wordt

georganiseerd door de Stichting WMF

die daartoe een coördinator heeft aan-

gesteld. De organisatie en coördinatie

vinden plaats in Fryslan. De stichting,

opgericht op 19 september 1996, is

gericht op samenwerking met diverse

geledingen in Fryslan, met de overheid

en met het landelijk weidevogelmeetnet.

In de stichting WMF zijn de volgende
organisaties vertegenwoordigd: de

Fryske Feriening foar Fjildbiology, SO-

VON, Natuurmonumenten, Staatsbos-

beheer en It Fryske Gea. Tot nu toe zijn
twee meetnetverslagen verschenen

over de jaren 1996 en 1997 (Nijland

1997, 1998).

Resultaten

Weidevogelcursus

Door de WMF is in 1997 voor de derde

keer een weidevogel(BMP)cursus geor-

ganiseerd, ditmaal met 32 deelnemers.

Hiervan kregen 30 cursisten een getuig-
schrift.

De cursus van 1995 heeft uiteindelijk
14 proefvlakken opgeleverd, de cursus

van 1996 voorlopig 12.

Proefvlakken

Eind 1997 waren de gegevens binnen

van 50 proefvlakken met een totale op-

pervlakte van 2.909 hectare. Hiermee

zet de groei van het aantal, door vrijwilli-

gers geïnventariseerde, proefvlakken
onverminderd door (figuur 1).

Een provinciale steekproef van 50

proefvlakken, mits voldoende represen-

tatief, is in principe toereikend om voor

de meeste algemene soorten voldoen-

de gevoelige uitspraken te kunnen

doen over trends voor Fryslan als ge-

heel, over een periode van 5 of 10 jaar

(zie ook Teunissen, 1997).

Toch zijn we in de praktijk nog niet zo-

ver. Immers, nog steeds laat de ruimte-

lijke spreiding van de proefvlakken te

wensen over (figuur 2). Vooral in het

westen en oosten van Fryslan zijn er te

weinig proefvlakken. Zuidwest-Fryslan
is in 1997 wat beter gevuld. In sommige
atlasblokken liggen groepjes proefvlak-
ken dicht bij elkaar, terwijl in andere

atlasblokken proefvlakken ontbreken.

Dit heeft te maken met het vrijwillige

Kievit foto LubbertBoersma

Vanaf 1 996 bestaat in Fryslân het Weidevogelmeetnet Friesland. Vorig jaar verscheen het eerste verslag van het

weidevogelmeetnet (1996) in Twine (8e jaargang nr 3). Dit artikel behandelthet meetnetverslag over 1997 met de

resultaten en plannen voor de toekomst. Voor de eerste maal zijn indexen berekend.
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karakter van het meetnet Er wordt ge

teld op die plaatsen waar enthousiaste

tellers of vogelwachten actief zijn.

Naar verhouding liggen er veel proef-
vlakken in reservaten (30) en zijn er nog

onvoldoende agrarische proefvlakken

(20) (tabel 1). Wel neemt het aantal

agrarische proefvlakken jaarlijks toe.

Begrensde beheersgebieden en 'vlie-

gende hectares' ontbreken (nog) in het

meetnet, terwijl dat voor het vaststellen

van trends en voor beoordelingvan wei-

devogelbeleid van grootbelang is.

De voorkeursregio's 'klei op veen' en

'veen' zijn goed vertegenwoordigd,
maar het aantal proefvlakken op de klei

en op zand is onder de maat. Kortweg

gezegd, het meetnet is nog onvoldoen-

de representatief Daar wordt echter

aan gewerkt

Broedvogels

weidevogels In 50 proefvlakken zijn
29 soorten weidevogels geteld (tabel 2).

Dit betreft de 'primaire weidevogels' die

voor een aanzienlijk deel van de popu-

latie (van oudsher) aangewezen zijn op

graslanden en de 'secundaire weidevo-

gels' die ook el-

ders goed terecht

kunnen, aange-

vuld met enkele

andere soorten

die ook in grasland kunnen worden

aangetroffen, zoals Knobbelzwaan, Nijl-

gans, Witte kwikstaart en Koekoek.

Afgezien van kolonievogels bestaat de

top-vijf van de aantallen broedparen

(territoria) uit; 1) Grutto (1057), 2) Kievit

(1034), 3) Wilde eend (598), 4) Schol-

ekster (556) en 5) Tureluur(387).
De invasie van Kwartels (en in mindere

mate Kwartelkoningen) in 1997 is aan

het meetnet niet voorbijgegaan. Er wer-

den 23 Kwartel- en 3 Kwartelkoning-
territoria vastgesteld (Nijland 1998).

kritische soorten en Rode Lijstsoor-

ten Van een aantal kritische soorten

zijn de aantallen hoog te noemen, zoals

Veldleeuwerik 296, Slobeend 160, Wa-

tersnip 104, Gele kwikstaart 52, Zomer-

Tabel 1. Verdeling van de proefvlakken in het Weidevogel

MeetnetFriesland in 1997 naar beheerstype en regio.

Tabel 2. Aantallen broedparen (territoria) van weidevogels, gerangschikt in afne-

mende volgorde van aantallen. Weidevogel Meetnet Friesland 1997 (50 proefvlak-

ken, 2909 hectare). Primaireweidevogels in cursief. * = kolonievogels

Figuur 1. Ontwikkeling van het aantal BMP-proefvlakken in

het Weidevogel Meetnet Friesland in de periode 1984-1997.

Figuur 2. Ruimtelijke verdeling van de proefvlakken van het

Weidevogel Meetnet Friesland over Fryslan in 1997. Het

kaartbeeld van Fryslan is verdeeld in atlasblokken (5x5 km).

Verklaring: ■ = agrarisch proefvlak (20), • reservaats-proef-

vlak (30).

klei klei

op

veen

veen zand wad-

den

totaal

agrarisch 3 9 6 1 1 20

beheersgebied 0 0 0 0 0 0

reservaat 2 10 17 1 0 30

Grutto 1057 Wulp 41

Kievit 1034 Zomertaling 29

Wilde eend 598 Knobbelzwaan 23

Scholekster 556 Kwartel 23

Tureluur 387 Kemphaan 16

Veldleeuwerik 296 Koekoek 13

Graspieper 267 Wintertaling 9

Meerkoet 259 Nijlgans 8

Slobeend 160 Kwartelkoning 3

Kuifeend 152 Patrijs 2

Watersnip 104 Paapje 1

Krakeend 68

Witte kwikstaart 55 Kokmeeuw* 392

Bergeend 54 Zwarte stern* 32

Gele kwikstaart 52 Visdief* 21
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taling 29 en Kemphaan 16. Van beteke-

nis is het voorkomen van Veldleeuwerik

in 13 van de 20 agrarische proefvlak-

ken. Van andere kritische weidevogels

werden slechts enkele territoria vastge-
steld: Kwartelkoning (3), Patrijs (2, de

Ripen) en Paapje (1, Zwartveen).

De meeste kritische weidevogelsoorten

in het meetnet behoren tot de Rode

Lijst van kwetsbare en bedreigde soor-

ten (Osieck & Hustings 1994): Zomer-

taling, Kemphaan, Tureluur, Grutto,

Watersnip, Kwartelkoning, Patrijs, Vis-

dief, Zwarte stern, Paapje

overige vogels De aantallen territoria

van de overige soorten staan in tabel 3.

De top-vijf bestaat in zijn geheel uit

zangvogels: 1) Kleine karekiet (222), 2)

Rietgors (206), 3) Rietzanger (196), 4)

Fitis (163) en 5) Tjiftjaf (79)

Aan de rietzangvogels is te zien dat

Friese graslanden vaak grenzen aan

meren en vaarten met rietkragen of

moeras. De boszangvogels waren voor-

al te vinden in bosjes, houtsingels of

erfbeplanting bij boerderijen. Door ook

deze soorten bij de inventarisaties te

betrekken, kan meer informatieworden

verzameld over de betekenis van het

Friese cultuurlandschap voor vogels.

Opmerkelijk waren de territoria van de

Kleine plevier (4), Porseleinhoen (3),

Smient (2), Kleinst waterhoen (1 in de

Frieswijkpolder) en Tapuit (1 in de

Hempensermar).

Dichtheden

verschillen Voor soorten met in het

meetnet meer dan 100 broedparen zijn

dichtheden berekend in agrarische

proefvlakken en reservaatsproefvlakken

(figuur 3).
Voor typische graslandvogels: Scholek-

ster, Kievit, Watersnip, Tureluur, Grutto,
Veldleeuwerik en Graspieper zijn de

dichtheden berekend per 100 hectare

oppervlakte grasland. Voor de soorten

Wilde eend, Slobeend, Kuifeend en

Meerkoet die ook in ruigte, oevers en

moerassige plekken broeden zijn de

aantallen berekend per 100 hectare

gebiedsoppervlak (voornamelijk gras-

land plus overige landschapstypen.

Voor alle soorten blijken de dichtheden

in reservaten hoger liggen dan in agra-

risch grasland.

De Scholekster scoort in 1997 1,3 keer

zo hoog in reservaten als in agrarische

proefvlakken, de Veldleeuwerik en

Graspieper beide 1,4 keer zo hoog.

Bij de volgende soorten zijn de verschil-

len veel groter: Wilde eend en Kievit

2,lx, Tureluur 2,6x, Grutto 2,7x, Kuif-

eend 4,6x, Meerkoet 4,8x, Slobeend

8,7x en Watersnip 22x zo hoog. Deze

resultaten zijn globaal in overeenstem-

ming met eerdere Friese bevindingen

(Nijland e.a.1996, Nijland 1997).

Aantalsontwikkelingen

indexen Een goed middel om aantals-

ontwikkelingen in een meetnet zicht-

baar te maken is weergave met behulp

van indexen. In 1997zijn voor de eerste

maal indexen berekend met behulp van

het CBS-programma TRIM (Pannekoek

& van Strien 1996). Met dit programma

worden ook de landelijke SOVON-

broedvogelindexen berekend. De Frie-

se indexen zijn feitelijk gebaseerd op 40

proefvlakken die vorig jaar en dit jaar

zijn geïnventariseerd. De indexen (ta-
bel 4) zijn alleen berekend voor soorten

waarvan in beide jaren minstens 100

territoria zijn geteld. De index van 1996

is gesteld op 100,

weging Het meetnet is nog niet vol-

doende representatief voor het gehele

Friese weidevogelgebied (tabel 2).
Vooral de overmaat aan reservaats-

proefvlakken (24) ten opzichte van

gangbaar agrarische proefvlakken (16)

bij de indexberekeningen maakt het

berekenen van de Friese indexen tot

een lastig probleem. Om deze oneven-

wichtigheid zoveel mogelijk te onder-

vangen, is bij de berekening van de in-

dexen gebruik gemaakt van 'weging'

Dat betekent in de praktijk dat aan de

agrarische proefvlakken een veel groter

gewicht is toegekend dan aan de reser-

vaatsproefvlakken. Er is in Fryslan im-

mers een veel groter oppervlak aan a-

grarisch gebied dan aan reservaat

veranderingen 1996/1997 Uit de

indexen blijkt dat de meeste weidevo-

gelsoorten zich goed hebben gehand-
haafd in 1997 ten opzichte van 1996.

De voorspelde (verdere) achteruitgang

van de Scholekster vanwege de stren-

ge winter van 1997 na die van 1996

komt duidelijk naar voren. De Scholek-

ster verliest 10%, evenals de Meerkoet.

Ook de Watersnip en de Wilde eend

gaven terrein prijs.

In tegenstelling tot berichten in de Frie-

se pers van december 1997 is er van

een 'dramatische' achteruitgang van de

Kievit en Grutto in het meetnet niets te

bespeuren. Wel is in het veld vastge-

steld dat op diverse plaatsen bijvoor-

beeld Grutto's en Kieviten niet of laat tot

broeden kwamen. Dit kan te maken

hebben met het koude voorjaar. Dat

zou kunnen betekenen dat de populatie

op zich niet (sterk) is achteruitgegaan,

maar dat diverse territoriale vogelparen

besloten hebben het nestelen een jaar-
tje over te slaan. Ook de Tureluur heeft

zich in 1997 gehandhaafd

Vier soorten zijn in 1997 vooruitgegaan.

Dat zijn allereerst de weidezangvogels

Veldleeuwerik en Graspieper met toe-

names van resp. 8 en 15%. Dit zijn

foto Lubbert BoersmaVechtende kemphanen
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soorten waarvan de stand erg kan

schommelen. De Slobeend had een

goed jaar en steeg 3%. De absolute

koploper was echter de Kuifeend met

een toename van bijna 30%.

significantie Geen van de gemelde

veranderingen is significant (tekentoets,

gepaarde t-toets met In-transformatie,

p<0,05). Dat betekent dat de vastge-

stelde veranderingen in het meetnet

(nog afgezien van de representativiteit)
niet overtuigend genoeg zijn om bij
95% betrouwbaarheid de uitspraak te

kunnen doen dat de betreffende soort

in Fryslan is toegenomen of afgenomen
ten opzichte van 1996, De veranderin-

gen in Fryslan ten opzichte van 1996

zijn kortweg gezegd niet groot genoeg

om in het huidige meetnet met voldoen-

de betrouwbaarheid te kunnen worden

gemeten.

Naarmate er meer proefvlakken in het

meetnet zijn opgenomen, zullen veran-

deringen van weidevogelpopulaties in

Fryslan beter kunnen worden vastge-
steld.

Meerjarenplan 1998-2002

Proefvlakken

Het weidevogelmeetnet is nog in ont-

wikkeling. Voor de opbouwfase is vijf

jaar uitgetrokken. De plannen hiervoor

zijn afgelopen jaar uitgekristalliseerd.
Het meerjarenplan 1998-2002is afgelo-

pen najaar aangeboden door het WMF

aan de betrokken organisaties en over-

heden. Het plan gaat zowel over de ac-

tiviteiten van het het weidevogelmeetnet
als over de financiering ervan.

Gepland is een aantal van 145 proef-

vlakken, gespreid over Fryslan. Kern

blijft een meetnet met maximale inbreng

van vrijwilligers. Inventarisatie door be-

roepskrachten zal slechts daar plaats-

vinden waar geen vrijwilligers voorhan-

den zijn en in gebieden met een specia-
le beleidsstatus, zoals beheersgebieden

en vliegende hectares.

reservaatsproefvlakken Doelstelling

is 50 proefvlakken, grotendeels 'weide-

vogelgrasland' in natuurgebieden, in

beheer bij een van de drie natuurbehe-

rende organisaties: Staatsbosbeheer, It

Fryske Gea en Natuurmonumenten.De

verwachting is dat deze proefvlakken
alle door vrijwilligers kunnen worden

geïnventariseerd. De drie natuurbehe-

rende organisaties werken al vanaf

1995 samen met de stichting WMF.

gangbare agrarische proefvlakken

Doelstelling is 40 proefvlakken in gang-
baar agrarisch gebied zonder beheers-

overeenkomsten in de wacht-Ztel-

gebieden van de Bond van Friese Vo-

gelbeschermingswachten (BFVW). De-

ze proefvlakken zullen naar verwachting
alle door vrijwilligers kunnen worden

geïnventariseerd. Een tweede doelstel-

ling betreft 15 proefvlakken in 'wit ge-

bied' buiten de wacht-/telgebieden van

de BFVW. Deze proefvlakken zullen

door beroepskrachten worden geïnven-

tariseerd. Het betreft deels vogelarme

proefvlakken, waarvoor het moeilijk is

vrijwilligers te krijgen.

agrarische proefvlakken met be-

heersovereenkomsten Doelstelling

is 20 proefvlakken in begrensde be-

heersgebieden in het kader van de Re-

latienota, en 20 in vliegende hectare

gebieden. Deze proefvlakken zullen

door beroepskrachten worden geïnven-

tariseerd. Mogelijk zal op termijn een

deel door vrijwilligers kunnen worden

overgenomen.

Activiteiten

Het weidevogelmeetnet doet dienst als

een systematische gegegevensbank

voor de ontwikkeling van weidevogelpo-

pulaties in Fryslan en levert jaarlijks het

Tabel 4. Friese indexen voor 1997 van 11 soorten weidevogels, gebaseerd op

gegevens van het Weidevogelmeetnet Friesland. De index van 1996 is voor alle

soorten gelijk aan 100.

Figuur 3. Gemiddelde dichtheden (gewogen gemiddelden, aantal broedparen/100

ha.) van een aantal soorten weidevogels in agrarische proefvlakken (20) en reser-

vaatsproefvlakken (30). Weidevogelmeetnet Friesland 1997. 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 soort index

Wilde eend 93 Watersnip 91

Slobeend 103 Grutto 97

Kuifeend 129 Tureluur 100

Meerkoet 90 Veldleeuwerik 108

Scholekster 90 Graspieper 115

Kievit 100
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volgende:

1) inventarisatie en interpretatie van pri-
maire en secundaire soorten weidevo-

gels in proefvlakken volgens de BMP-

methode.

2) vastlegging van de aantalsgegevens

en overige basisgegevens in computer-

bestanden, vergelijkbaar en uitwissel-

baar met het landelijk weidevogelmeet-

net en geschikt voor latere (trend)-

analyse.

3) opname van proefvlakkenmerken als

grondsoort, beheersstatus, grondge-

bruik in een computerbestand.

4) het leveren van een meetnetrapport
met onder meer een soortenbespre-

king, jaarindexen en een bespreking

van de voortgang van het project. Dit

rapport bevat geen specifieke analyses.

Daarnaast wordt in de professionele

proefvlakken en in een deel van de vrij-

willigersproefvlakken onderzoek ge-

daan naar 'territoriaal succes' (integraal

broedsucces) van de Kievit, Scholek-

ster, Grutto en Tureluur, middels tellin-

gen van alarmerendeouderparen in het

WMF-project ALARM.

Ook zal het Weidevogelmeetnet Fries-

land opdrachten kunnen uitvoeren als

proefvlakrapportages (korte rapportjes
met stippenkaarten van proefvlakken)

en trendanalyses (onderzoek naar aan-

talsontwikkeling van soorten).
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bijlage

Mededeling van de redactie: Joke de Rover heeft de redactie verlaten. Vanaf het najaar van 1994 heeft ze in de

redactie gezeten. Ze verzorgde o.a. de administratie en de gewaardeerde rubriek Uitgeperst. Joke, we zullen je

missen. Bedankt voor je inzet voor Twirre en de malle sfeer samen met Lysbeth tijdens het banderolleren. Het ga je

steeds beter.

Dick, Freek

Tabel 3. Aantallen broedparen (territoria) van overige vogels, gerangschikt in afne-

mende volgorde van aantallen. Weidevogel Meetnet Friesland 1997 (50 proefvlak-

ken, 2909 hectare).

Kleine karekiet 222 Bruine kiekendief 7

Rietgors 206 Ekster 6

Rietzanger 196 Blauwborst 5

Fitis 163 Huismus 5

Tjiftjaf 79 Snor 4

Fuut 61 Tamme gans 4

Winterkoning 40 Kleine plevier 4

Tuinfluiter 38 Matkop 3

Koolmees 37 Porseleinhoen 3

Merel 33 Ringmus 3

Bosrietzanger 31 Putter 3

Grasmus 28 Canadese gans 2

Vink 27 Smient 2

Floutduif 25 Havik 2

Tafeleend 21 Vlaamse gaai 2

Fazant 20 Roerdomp 1

Sprinkhaanrietzanger 18 Purperreiger 1

Pimpelmees 18 Waterral 1

Kneu 18 Kleinst waterhoen 1

Zwarte kraai 16 Sperwer 1

Roodborst 16 Ransuil 1

Grauwe gans 16 Holenduif 1

Boerenzwaluw 15 Grote bonte specht 1

Zwartkop 12 Gekraagde roodstaart 1

Spreeuw 11 Grote lijster 1

Waterhoen 10 Tapuit 1

Heggemus 10 Kauw 1

Buizerd 9 Braamsluiper 1

Spotvogel 8 Staartmees 1

Zanglijster 8


