Verslag broedvogelinventarisatie Vreewater 2013
Afgelopen jaar heeft de vogelwerkgroep van IVN Maasduinen het Vreewater weer
geïnventariseerd op het voorkomen van broedvogels.
Geïnventariseerd werd er volgens de SOVON-methode aan de hand
van de BMP-B lijst(zie bijlage) aangevuld met de Matkop en de
Tuinfluiter. Vanaf begin februari tot en met juli, werden de gegevens
verzameld via dertien gehouden excursies in het gebied.
De waarnemingen, gedaan tijdens deze excursies, werden via de
website van SOVON na iedere excursie online ingevoerd. Aan het eind
van het broedseizoen bepaalt het clusterprogramma van SOVON dan
het aantal territoria per vogelsoort, wat dan resulteert in de bijgevoegde
clusterkaarten en de BMP-B-lijst 2013.
Van de 139 vogelsoorten die er op de BMP-B lijst van SOVON staan zijn er in het Vreewater
37 soorten waargenomen, waarvan er 27 soorten territoria betrekken. In 2011 was dit aantal
respectievelijk 38 en 27. In 2012 waren dat 35 en 30 soorten.
In 2013 hadden, ten opzichte van 2012, de Buizerd, Draaihals, Turkse Tortel en Zwarte
Specht geen territorium meer in het gebied, en de Graspieper wel.

Tijdens de excursies werden natuurlijk ook andere soorten waargenomen dan die voorkomen
op de BMP-B lijst. Samen met waarnemingen gedaan door andere vogelaars, doorgegeven via
de website www.waarneming.nl, resulteert dit in de Jaarlijst 2013.
Hierop staan ook, naast de broedvogels, de vogels vermeld die in het Vreewater zijn
waargenomen en die het gebied gebruiken om er voedsel te zoeken of die als doortrekker zijn
waargenomen. In 2013 hebben we in 61 soorten vogels waargenomen als broedvogel, geen
enkele soort als waarschijnlijke broedvogel. In de voorafgaande jaren waren de cijfers als
volgt: 2012 65/2, 2011 60/3, 2010 54/1 en 2009 51/0. Er werden 37 soorten als

fouragerend/voedselzoekend waargenomen en 36 soorten waren als standvogel aanwezig. In
daarvoor geïnventariseerde jaren was dat: 2012 26/37, 2011 33/34, 2010 31/31 en 2009 8/30.

Leuke waarnemingen dit jaar waren o.a. de Watersnip, Slechtvalk, Kraanvogel en Kruisbek.
Ook worden er steeds vaker soorten als de Groenpootruiter en Witgat
waargenomen.
Na vijf jaar inventariseren in het Vreewater willen we nu een paar
jaartjes overslaan. We hebben begrepen dat, als er ergens een
geldbron aangeboord kan worden, het Limburgs Landschap het
moerasachtige gedeelte van het Vreewater wil uitbaggeren.
Daarna willen we de inventarisaties weer hervatten.
Namens de Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen,

Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941BD Velden.
December 2013.
Waarnemers tijdens de excursies:
Ruud Coenders, Hertog Alvastraat 34, 5922 CK Venlo
Wiel Ceron, Beatrixstraat 22, 5941 GN Velden
Leugene Faasen, Nagelkampweg 1, 5928 NN Venlo
Anne Frijsinger & Mat Vestjens, Derckxweg 18, 5944 BW Arcen
Annie & Jacq Helmink, Blariacumstaat 7, 5922 VV Venlo
Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941 BD Velden
Henny Martens, Bergsteg 6, D 17608 Walbeck
Jos Raaijmakers, Schaapsdijkweg 9a, 5913 GL Venlo
Ton Wetjens, Bernhardstraat 48, 5941 GL Velden
Foto’s:
Groenpootruiter:
Buizerd:

Huub Crommentuijn
Theo Lommen

