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Actualiteiten

Monitoring van watervogels in Vogelrichtlijngebieden

ThemanummerLevende Natuur over poelen

In juli is het themanummer 'Poelen’ van de Levende Natuur verschenen. In dit themanummer worden de bevindingen

weergegeven van herstel en ontwikkeling van poelen als natte elementen in ons landschap. Het biedt een overzicht van wat

bekend is over de betekenis van poelen als amfibiebiotopen, in het bijzonder voor Kamsalamanders, Watersalamanders,

Boomkikkers en Alpenwatersalamanders in Nederland en Vlaanderen. Ook wordt het belang van poelen voor libellen

benadrukt. Het themanummer is te verkrijgen door ƒ 15,00 over te maken op giro 81935 t.n.v. AbonnementenadministratieDe

Levende Natuur te Utrecht, o.v.v. 'Poelen-DLN 101(4)'. Van de Levende Natuur zullen binnenkort eveneens themanummers

verschijnen over 'Natuur en stad’ en over 'de Schelde’.

WARF-bulletin

Het WARF-bulletin is het verenigingsblad van de Werk- en studiegroep Amfibieën en Reptielen Friesland (WARF) en

verschijnt eenmaal per jaar. Recent is het vijfde bulletin verschenen, waarin uitgebreid aandacht uitgaat naar de Ringslang,

reptielen en amfibieën op Internet, mogelijke gevolgen van een adderbeet, verkeersslachtofferonderzoek bij Ravenswoud in

1999 en een waarneming van een Kleine Groene Kikker in Langezwaag. Daarnaast is er de nodige aandacht voor

verenigingszaken en wordt een overzicht gegeven van reptielen- en amfibieënnieuws in de pers. Belangstellenden voor het

bulletin en de vereniging kunnen contact opnemen met de WARF via Wietze van der Meulen, postbus 3, 8414 ZK,

Nieuwehorne (tel.: 0513-541725, fax: 0513-541868, e-mail: dutraco@wxs.nl). Bijzondere waarnemingen van reptielen en

amfibieën kunnen aan de WARF doorgegeven worden via Jelle Hofstra, Kerkewal 54, 8401 CH, Gorredijk (tel.: 0513-465121).

In maart van dit jaar zijn 49 nieuwe Vogelrichtlijngebieden aangewezen door de

Nederlandse overheid. Samen met de reeds aangewezen gebieden vallen nu 79 gebieden

onder de Europese Vogelrichtlijn. Nu deze aanwijzingen een feit zijn, is monitoring van de

gebieden een volgende stap. Daarom organiseert SOVON Vogelonderzoek Nederland met

ingang van oktober dit jaar een nieuw project gericht op monitoring van watervogels in

belangrijke, waterrijke vogelgebieden. Het gaat daarbij om het gros van de Vogelricht-

lijngebieden, aangevuld met gebieden die niet onder de richtlijn vallen, maar die wel door

SOVON belangrijk geacht worden voor watervogels. Het doel van deze monitoring is de

effecten van beleid en beheer in de gebieden op nationaal niveau te volgen. In veel van

deze gebieden beperkten de watervogeltellingen zich tot nu toe tot de midwintertelling in

januari. Door in het winterhalfjaar, een periode waarin er relatief veel watervogels in de

gebieden zitten, maandelijks te tellen, is het mogelijk gefundeerder uitspraken te doen over

de waarde voor watervogels van de geselecteerde gebieden. De tellingen vinden in het

weekend halverwege de maanden oktober t/m maart plaats, gelijk aan de landelijke

pleisterplaatstellingen van ganzen en zwanen. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij. In Fryslân richt het nieuwe project zich op onderstaande gebieden:

In bovenstaande lijst ontbreken de Friese IJselmeerkust, de Waddenkust en de Waddeneilanden.Deze gebieden worden al

langere tijd frequent op watervogels geteld en draaien automatisch mee in het project.
Voor wie vragen heeft over het nieuwe monitoringsproject of interesse heeft voor deelname, kan contact opnemen met

SOVON via Romke Kleefstra, SOVON, district Fryslân, p/a Rijksstraatweg 178, 6573 DG, Beek-Ubbergen (tel.: 0566-652881,

e-mail: sovon.fryslan@planet.nl).

Aide Feanen Grutte Wielen & Bouwepet Slotermeer

Aldegeasterbrekken, Blauhüsterpuollen, Ringwiel e.o. Grutte Brekken Snitsermar& Gomgarypsterpuollen

Burgumermar & De Leijen Heegermeer & Gouden Boaiem Terkaplesterpuollen & Eagmaryp
De Deelen Langweerderwielen TsjQkemar
Fluezen, Fügelhoeke & Morra Lauwersmeer Van Oordt's Mersken

Fochteloërveen Rottige Meenthe & Brandemeer Wite en Swarte Brekken & Aid Hóf


