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Verslag van onze mederwerking aan het Zweedse SOVON-projekt

Willy Leurs en Jacob Verhey

Inleiding:

Werkwijze:

Het broedseizoen dat in Noord-Zweden van eind mei tot halfjuli duurt moest

zoveel mogelijk benut worden. Daarom werden alle waarnemers in deze periode

gepropt, om een zo gunstig mogelijke bezetting te krijgen. Het doel van het in-

ventarisatieproject 1983 was om zoveel mogelijk geprioriteerde blokken te in

ventariseren, (Blokken die in 't midden van een 25 x 25 km. blok liggen, er

ontstaat op deze manier een rooster van stippen). Een blok is pas klaar als het

tweemaal doorkruist is met een tussenpoos van minimaal 2 weken. Met een V.W. busje

werden we van blok naar blok gereden (soms 250 km!), het inventariseren gebeurde

echter te voet. Van een blok dat geïnventariseerd moest worden werd er eerst op

de kaart alle interesantebiotopen opgezocht, in ieder geval werden alle moeras-

sen
, meren, vennetjes, bergtoppen, kaalkappen en "gecultiveerde" gebieden bezocht,

om zoveel mogelijk soorten in hun eigen biotopen op te zoeken
.

Met het busje wer-

den we meestal met z'n 2-en midden in een blok gedropt met een zak met eten, een

tent, formulieren en een rugzak. Het eerst zetten we de tent op, eten, inventarisatie

route overleggen en om ± 19.00 uur slapen onder een hemel waar de schemering niet

verandert in duisternis.'s Morgens om ± 4.00 uur eruit om na een snel onbijt te

inventariseren. Onze uitrusting was niet spectaculair; verrekijker, laarzen en regen-

kleding, het belangrijkste waren echter kaart en kompas, verlies je die, dan kun

je 't best achter de zon aanlopen tot je een weg tegenkomt. Na inventarisatie tot

+ 11.00 uur een snelle lunch weer in 't busje (mits op tijd) op naar 't volgende

vak waar hetzelfde gebeurde. Na een werkweek inventariseren een rustweekend op een

plaatselijke camping, erna weer een week "werken", In de auto stond een grote

kaartenbak met alle inventarisatielijsten op chronologische volgorde, een pril'

atlasje waarvan ik me afvraag hoe zij er straks uit zal gaan zien.

Landschappen in Zweden

In deze beschrijving willen we een zo objectief mogelijke weergave geven van de

Zweedse vogelbevolking zoals wij die in onze blokken aantroffen.

gecultiveerde gronden

De gecultiveerde grond in Zweden is wat anders dan in Nederland. De Zweedse bodem

zit vol met stenen, om de akkers ploegbaar te maken verzamelen de Zweedse boeren alle

grote keien op bepaalde plekken in de akkers, waardoor er kleine "rotseilandjes"

ontstaan. Dit minibiotoopje is meestal begroeid met elzen- en frambozenstruikjes

die op de keikopen onderdak bieden aan Witte kwikstaart, Tapuit en Geelgors, die

een echte cultuurvogel is en alleen opvalt door z'n liedje.

In "het Vogeljaar" van april 1982 lazen wij een oproep uit Noord Zweden om mee

te helpen aan het Zweedse broedvogelatlasprojekt. In Zweden is in de periode

1974-1983 veel veldwerk verricht voor dit atlasproject. In 't voorjaar van 1982

was het nog lang niet af. Noord Zweden was toen nog practisch geheel ononderzocht

en men besloot om dan tenminste een steekproef van 4% te nemen door van elke 25

atlasblokken er 1 te inventariseren. Zweden telt 19.153 atlasblokken van 5 x 5

km en Nederland "maar" 1.671. Omdat er in Zweden te weinig vogelaars zijn die hun

handen uit de mouwen willen steken was het nodig om Nederlanders te importeren

Oproepen kwamen 2 x in "het Vogeljaar" en in de beide jeugdbondsbladen. Wij

(Willy Leurs, Fred van Klaveren en Jacob Verhey) besloten mee te doen als 3 van

de 13 mensen en vertrokken op 24 juni naarUnnea Noord Zweden waar 't project
1983 al bezig was.
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Op de wat glooiende kale graslandjes en akkers komen Kievit en Wulp schaars voor,

er zijn wat Veldleeuweriken maar de grote concentraties bevinden zich toch in

Zuid Zweden waar enorme akkerlanden het landschap beheersen. De paar huisjes en

schuren in Noord Zweden worden druk door Boeren- en Huiszwaluwen bewoond, in de

boomgaarden komenGroenling en Kramsvogel vrij algemeen voor evenals Huismus en

Ekster. Een rariteit in Noord Zweden is echter de Koolmees die men bij toeval in

een nestkast aan kan treffen.

Sparren/dennenbossen met een ruime ondergroei

In ons SOVON-onderzoekgebied kwamen vrijwel geen loofbossen voor, wel stonden er

veel berken, ratelpopulieren en langs de natte gebieden zomen van elzenstruiken.

Hiermee is het wel te verklaren dat in het overigens uitgebreide spechtenarsenaal
de Kleine bonte specht in Noord Zweden ontbreekt. Grote bonte-, Zwarte- en Drie-

teen specht waren in vele blokken alle drie aanwezig, naar de kust toe is de

dichtheid van de Grote bonte specht het grootst, de Witrugspecht werd één maal

gezien. De nestholten van de Drieteenspechten vindt men 't meest in dode berken-

stammen midden in een dicht sparren/dennenbos, ze houden van uitgestrekte wouden

en zullen van de intensieve Zweedse bosbouw wellicht groot biotoopverlies lijden.

In de echte oerbossen waar de bosbessen en mos een + 35 cm dikke laag vormen op de

reuzenzwerfkeien, valt het op dat het erg stil is, met gedempte voetstappen

wandelden we urenlang met een paar vogeltjes als resultaat. Een paar stille

Kuifmezen die zich achter lange slierten baardmos vei stoppen, soms een Bruinkopmees

uit het hoge Noorden. Goudhaantjes zijn er in grote getale evenals de Kruisbekken

en Grote kruisbekken die met hun gestreepte jongen in de 20 meter hoge boomtoppen

pleisteren.
In dit soort bossen stuit men wel eens op een Zanglijsternest en een Auerhoen

manifesteert zich meestal als vlakbij opvliegend met een reuzen vliegkabaal, zij

prefereren vochtige oude boshellingen. Het Korhoen, dat erg schuw is komt nooit

dichtbij, dit in tegenstelling tot het Hazelhoen dat 't gemakkelijkst te benaderen

is, met +10 vliegvlugge Jongen vliegt het vrouwtje de struiken in en wacht tot de

vijand vertrokken is, al alarmerend de gekuifde donsjongen bij elkaar houdend.

Aan de rand van deze met korstmossen begroeide boomparadijzen voelt de Taigagaai

zich 't meeste thuis. De brutale beesten komen met wat geluk boven je hoofd zitten

en zijn dan plotseling verdwenen.

In de wat opener stukken gemengde bos zijn Keep en Vink de typische bewoners,

nesten vindt men niet, vanaf een boomtop zingen de mannetjes en soms hoort of ziet

men jongen rondhangen. Op open plekken met veel dood hout is er nestgelegenheid

genoeg voor Bonte- en Grauwe vliegenvanger die van de duizenden muggen profiteren,

de Gekraagde roodstaart heeft ook voordeel van de grote hoeveelheden insekten.

De struikgordels langs wegen en beken zijn dicht bevolkt door Fitissen, Tjif-tjaffen

en vooral Matkoppen, Glanskoppen vindt men er niet, er kunnen ook alarmerende

Koperwieken tevoorschijn schieten, maar Grote lijster troffen we alleen zingend aan

in sommige blokken. Langs wegen en andere open plekken vliegen veel Sijsjes

waarvan de mannetjes nog baltsvluchten maakten al zijn er al jongen.

Slechts één keer zag ik Barmsijzen met jongen en wel op een eilandje met een moeras,

de andere waarnemingen hadden vermoedelijk alle betrekking op al trekkende exemplaren
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In Zweden zijn erg veel en vaak grote moerassen, vooral in Noord Zweden.

Deze stukken land zijn moeilijk begaanbaar. Toch moest het vaak voor het onderzoek

geheel doorkruisd worden, dit betekende dus natte voeten. Door de begroeing van het

moeras was het moeilijk lopen.
De begroeing bestond vooral uit droog veenmos, raoerasrozemarijn, rond zonnedauw,

veenbes en dwergberken, waar vaak de Moerassneeuwhoenders onder zaten.

We hadden pech met roofvogels het jaar voordat wij mee gingen doen werden er in

vrijwel ieder groot moeras Velduilen gezien. Dit jaar was dat niet het geval er

werden bij de hele inventarisatie geen Velduilen waargenomen.

Dit was wel verklaarbaar omdat het dit jaar het eerste lemmingen jaar was, dan zijn

er erg weinig lemmingen en de muizenstand was ook erg laag dit jaar.
Een heel gek gezicht is het als je de Bosruiters, Groenpootruiters en Zwarte

ruiters in bomen ziet zitten.

Zo gauw je het moeras inliep kwamen direkt alle soorten steltlopers op je afvliegen.
Ze vlogen dan vlak langs je heen net zolang tot dat je het moeras weer verliet.

De eerste twee weken van de inventariesatie waren de vogels erg druk, ze zongen

volop maar naar mate het later in juli werd, werd het steeds stiller.

De vogels gingen zich dan al voorbereiden om op trek te gaan.

Vrijwel alle vogels in Zweden hebben maar één broedsel, dit verschilt veel met

Midden Europa waar veel vogels vaak meerdere broedsels hebben. Dit komt omdat de

zomer veel langer is dan in Zweden.

In de moerassen in Zweden is de Watersnip een vrij veel voorkomend vogeltje net

zoals de Goudplevier, Wulp en Kemphaan, iets minder talrijk zijn de Poelsnip, Bokje

en Grauwefranjepoot. De Gelekwikstaart is ook een vogel die zeer veel in de moeras-

sen voor komt door de grote aantallen muggen die in de moerassen voorkomen.hoeft
de vogel geen honger te lijden.
De muggen waren er soms in zulke grote aantallen aanwezig dat het erg moeilijk werken

was. De muggenolie die we gebruikte was er dan ook niet tegen bestand. Alleen als je

je goed aankleedde, was het wel vol te houden.

De beken in Zweden zijn ook' in grote aantallen aanwezig de begroeing langs de

beken bestond voornamelijk uit monnikskap, kruipwilg, wilgenroosje en bosooievaarsbek

Langs deze beken was de Oeverloper zeer vaak te zien. Als de Oeverloper allarmeerde

dan vloog hij met trillende vleugels laag over het water langs je heen en maakte

dan hoge geluiden.
,

Maar voor de eenden soorten moest je toch naar de vennetjes die in de moerassen

lagen of naar de grote meren soms zat er nog meer in zo’n klein vennetje dan in een

groot meer. In de meren of vennetjes zaten dan vaak alleen de vrouwtjes eenden

zoals Smienten, Brilduikers, Wintertalingen en Kuifeenden. De mannetjes eenden

helpen de vrouwtjes eenden niet bij het opvoeden van de jonge vogels.

Hierdoor blijft er dus meer voedsel over voor de jongen.
Grote zaagbekken en Parelduikers komen hoofdzakelijk op de grote meren voor.

Parelduikers lomen soms in grote groepen voor, soms wel 25 vogels bij elkaar dit zijn
dan meestal onvolwassen vogels die 2 of 3 jaar oud zijn.
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Met de roofvogels was 't slecht gesteld, de korrelatie die er is tussen sommi-

ge op knaagdieren aangewezen roofvogels had duidelijk invloed daar het een

slecht knaagdierenjaar was. Van de Zweedse Havik (buteoides) die een maat gro-

ter is dan de midden Europese Havikken werden twee waarnemingen verzameld,

Buizerd en Wespendief scharrelden duidelijk rond op zoek naar voedsel. Wel

werd ik een keer verrast door een vrouwtje Smelleken dat fel alamerend en flad

derend duidelijk maakte dat ik mij te dicht bij haar nest bevond. Het 2 meter

hoog zittende Bonte kraaiennest bevond zich op een heuvelkam.

Het mannetje is in staat vrij grote prooien te slaan. Een apart geval is de

Gierzwaluw die in de bossen in natuurlijke broedholten haar nest heeft, dit in

tegenstelling tot de Nederlandse populaties.

Houtsnippen treft men in ieder vak baltsend aan, in de schemering komen ze te-

voorschijn, en vliegen hun vaste routen.

Dat we in het Zweedse SOVON-project veel geleerd hebben is ons duidelijk geble

kwn, geluiden van in Nederland minder algemene wintergasten klonken er vaak

de hele dag. Op zo'n manier kan men makkelijk een behoorlijke soortenkennis

opbouwen, vooral als het om kleine geluidjes gaat.

We hebben er niet alleen erg genoten, de enorme rust die er in 't landschap
heerst komt als een deken op je en je ontkomt niet aan de sfeer van ongerept-

heid en harmonie. Helaas is dit niet overal zo, door 't kappen van oerbossen

verliezen de grote uilen ( Oeraluil, Oehoe, Laplanduil) biotoop.
Ook eierverzamelaars vormen een riële bedreiging. Soorten als Steenarend,

Slechtvalk en Giervalk staan op hun lijstje bovenaan, ze hebben er alles voor

over eieren of jongen te bemachtigen. Daarom moesten we over waarnemingen van

een aantal soorten zwijgen als het graf, ook tegenover elkaar. Gelukkig kon-

den we over onze waarnemingen rustig praten. We hebben elkaar gezworen eens

terug te keren, hetzij alleen, hetzij samen.


