Verslag Broedvogelinventarisatie Ravenvennen 2016.
De Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen heeft in 2016 voor het derde jaar op rij het
noordelijke gedeelte van de Ravenvennen geïnventariseerd naar broedvogels. Het noordelijke
gedeelte van de Ravenvennen is grof gezegd het gebied tussen de Hanikerweg, de
Broekveldweg en de Lommerweg, Sovon telgebied 7256, ongeveer 68 hectare groot.
Ook dit jaar hebben we geïnventariseerd volgens de Sovon-methode aan de hand van de
BMP-B lijst, zowel de verplichte als de
facultatieve soorten, aangevuld met de
Boomkruiper, Matkop en de Tuinfluiter.
Van half maart tot begin juli zijn gegevens
verzameld tijdens twaalf excursies. Door
het invoeren van de gegevens van die
excursies via de website van Sovon kan het
clusterprogramma van Sovon het aantal
territoria per vogelsoort bepalen, wat dan
resulteert in Soortkaarten, het Overzicht
Bijzonder Soorten, en de BMP-B lijst
2016.
Hierbij wil ik opmerken dat het programma van Sovon tot de conclusie komt, dat de Groene
Specht en de Nachtzwaluw ieder een territorium in het geïnventariseerde gebied zouden
betrekken. Daar zijn we het als Vogelwerkgroep niet mee eens, want bij allebei de soorten
gaat het daarbij om slechts een waarneming. De Groene Specht werd een keer foeragerend
waargenomen op de weide langs de Broekveldweg en broedt vermoedelijk in het bos ten
westen daarvan. De Nachtzwaluw werd alleen roepend waargenomen op de avondexcursie
van 21 mei en daarna niet meer, hoewel verschillende leden van de Vogelwerkgroep in de
weken daarna herhaaldelijk zijn gaan luisteren in het gebied.
De waarneming van de Nachtzwaluw toont wel aan dat de beheersmaatregelen van het
Limburgs Landschap vrucht afwerpen. Maar dan zal wel de opslag van jonge Berken en
Grove Dennen verwijderd moeten worden, die momenteel weer overal aan het opkomen is.
Van de 139 vogelsoorten die er op de BMPB lijst van Sovon staan zijn er in de
Ravenvennen enkele soorten waargenomen
van de BMP Zeldzame soortenlijst:
Brilduiker, Grote Zilverreiger, IJsvogel,
Indische Gans, Keep, Kraanvogel,
Kramsvogel, Middelste Bonte Specht en
Ooievaar
Op de Jaarlijst Broedvogels 2016 staan ook
alle vogelsoorten vermeld die waargenomen
zijn tijdens de excursies in het gebied en die
niet op de zogenaamde BMP-B lijst staan. Ook waarnemingen op Waarneming.nl, die
betrekking hebben op het gebied zij hierin verwerkt. Per soort wordt aangegeven of ze in het
gebied broedden, of alleen daar fourageren of als doortrekker zijn waargenomen. 57 soorten

werden waargenomen die als broedvogel aangemerkt kunnen worden. 31 soorten werden
fouragerend of als doortrekker waargenomen. Verder nog 39 soorten die als standvogel
kunnen worden beschouwd.
Het is de bedoeling deze inventarisatie ook
in 2017 te doen.
Hierbij bedanken wij het Limburgs
Landschap dan ook voor het verlenen van
toestemming voor het betreden van hun
terreinen.
Wie de gegevens wil inzien kan die
opvragen bij mij.
Namens de vogelwerkgroep van IVN de
Maasduinen,
Theo Lommen,
Foto’s: Vogelwerkgroep in actie en Boomleeuwerik: Henny Martens
IJsvogel: Theo Lommen

