Verslag Broedvogelinventarisatie Ravenvennen 2015.
In 2015 hebben wij, als vogelwerkgroep IVN Maasduinen, voor het tweede jaar het
noordelijke gedeelte van de Ravenvennen geïnventariseerd. Op de bijgevoegde kaart is te zien
om welk gebied het gaat. Sovon telgebied nummer 7256 ongeveer 68 hectare groot.
Wederom geïnventariseerd volgens de
Sovon-methode aan de hand van de BMP-B
lijst, zowel de verplichte als de facultatieve
soorten (zie bijlage), aangevuld met de
Boomkruiper, Matkop en de Tuinfluiter. Van
begin februari tot begin juli zijn gegevens
verzameld tijdens elf 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 de soortkaarten (op te vragen bij
de auteur) en de BMP-B lijst 2015.
Van de 139 vogelsoorten die er op de BMP-B lijst van Sovon staan zijn er in de Ravenvennen
43 soorten waargenomen, waarvan er 24 soorten territoria betrekken. Verder zijn er nog
enkele soorten waargenomen van de BMP Zeldzame soortenlijst: Casarca, Grote Zilverreiger,
IJsvogel, Indische Gans, Kolgans, Kramsvogel, Raaf en Rode Wouw.
Op de Jaarlijst 2015 staan alle vogelsoorten vermeld die waargenomen zijn tijdens de
excursies in het gebied. 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. 54 soorten werden waargenomen die
als broedvogel aangemerkt kunnen worden. 30 soorten werden fouragerend of als doortrekker
waargenomen. Verder nog 36 soorten die als standvogel kunnen worden beschouwd.
Leuke waarnemingen tijdens de excursies
waren op 22 maart de Raven en op 19 april
de doortrekkende Rode Wouw. Ook de
IJsvogel liet zich dit jaar weer enkele keren
bewonderen op de vennen nabij de
Valkenberg. Hier verbleef begin april een
Casarca en in mei werd hier ook een
Indische Gans gespot.
Het is de bedoeling om ook in 2016 de
inventarisatie van dit gebied te doen.
Bij dezen bedanken wij Stichting Het
Limburgs Landschap voor het verlenen van
de toestemming tot het betreden van hun terreinen.
Namens de vogelwerkgroep van IVN de Maasduinen,

Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941BD Velden.
Deelnemers tijdens de excursies:
Ruud Coenders, Sint Martinusstraat 30, 5911 CK Venlo.
Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941 BD Velden.
Henny Martens, Bergsteg 6, D 17608 Walbeck.
Jos Raaijmakers, Schaapsdijkweg 9a, 5913GL Venlo
André Spijkerman, Brandnetel 27, 5913DN Venlo
Jeroen Spijkerman, Brandnetel 27, 5913DN Venlo
Martijn Verheijen, Lingsforterweg 39, 5944 BB Arcen.
Ton Wetjens, Bernhardstraat 48, 5941 GL Velden
Foto’s van Boomleeuwerik en Rode Wouw gemaakt tijdens de excursies door:
Henny Martens, Bergsteg 6, D 17608 Walbeck.

