Verslag Broedvogelinventarisatie Ravenvennen 2017.
2017, het vierde jaar op rij dat we als Vogelwerkgroep IVN Maasduinen het noordelijke
gedeelte van de Ravenvennen geïnventariseerd hebben. Het noordelijke gedeelte van de
Ravenvennen is het gebied tussen de Hanikerweg, de Broekveldweg en de Lommerweg.
Zoals ook in de voorafgaande drie jaren, hebben we geïnventariseerd volgens de Sovonmethode aan de hand van de BMP-B lijst. In 2017 is die BMP-B lijst door Sovon aangepast.
Tot en met 2016 bestond die lijst uit een aantal verplichte soorten en een aantal facultatieve
soorten. Omdat de meeste BMP-B tellers het gros van de facultatieve soorten toch al
meetelden, zijn 28 facultatieve soorten toegevoegd aan de reguliere BMP-B soortenlijst. Twee
soorten van de oude facultatieve lijst, Gierzwaluw en Groenling, en eentje van de oude
“verplichte” B-lijst, de Turkse Tortel, hoeven niet meer geteld te worden. Daarnaast zijn vijf
soorten die tot nu toe alleen via BMP-A gevolgd werden aan het BMP-B toegevoegd:
Koekoek, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees en Ringmus. Alle soorten vogels staan nu dus
automatisch op de BMP-B lijst, behalve 39 soorten op de zogenaamde BMP-B negatieflijst.
Hieronder vallen de meest algemene soorten.
Door het houden van dertien excursies, zeven keer bij zonsopkomst en vier keer bij
zonsondergang, zijn de gegevens verzameld. Na iedere excursie zijn deze gegevens ingevoerd
via de website van Sovon. Aan de hand van deze ingevoerde gegevens kan het
clusterprogramma van Sovon het aantal territoria per vogelsoort bepalen. Dit resulteert in
soortenkaarten, de lijst Vastgestelde BMP-B soorten en de BMP-B lijst 2017.
In 2016 werd door ons de Nachtzwaluw in het gebied waargenomen. Hoewel de aanbeveling,
uit het verslag van 2016, om de opslag van jonge Berken en Grove Dennen te verwijderen
werd opgevolgd, hebben we deze soort in 2017 niet meer waargenomen. Wel werd er 1
territorium van de Middelste Bonte Specht vastgesteld.
In totaal werden er 33 soorten
van de BMP-B lijst waargenomen
in het geïnventariseerde gebied.
27 vogelsoorten hebben een of
meerdere territoria.
Op de Jaarlijst Broedvogels 2017
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. 55 soorten werden
waargenomen die als broedvogel aangemerkt kunnen worden. 25 soorten werden fouragerend
of als doortrekker waargenomen. Verder hebben we nog 43 soorten waargenomen die als
standvogel kunnen worden beschouwd.
2018 is het vijfde jaar op rij dat we dit gedeelte van de Ravenvennen gaan inventariseren.
Voor 2019 is het onze bedoeling een ander gebied te gaan doen. Suggesties zijn dus welkom!
Rest mij nog het Limburgs Landschap te bedanken voor het verlenen van toestemming voor
het betreden van hun terreinen.

Wie de gegevens wil inzien kan die opvragen bij mij.
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