Verslag Broedvogelinventarisatie Ravenvennen 2018.
Ook dit jaar hebben wij als vogelwerkgroep van IVN Maasduinen het noordelijke deel van de
Ravenvennen weer geïnventariseerd in het kader van het Broedvogel Monitoring Project van
SOVON. Dat wil zeggen volgens het BMP-B (Bijzondere soorten) protocol.
Sinds 2017 gaat het hierbij om alle vogelsoorten die zich in het gebied territoriaal gedragen of
er op een andere manier de indruk geven er te broeden, behalve een set van 39 soorten die in
Nederland talrijk als broedvogel voorkomen.
Het noordelijke gedeelte van de Ravenvennen is het gebied tussen de Hanikerweg, de
Broekveldweg en de Lommerweg. Zie de bijgevoegde kaart, SOVON telgebied 7256,
ongeveer 68 hectare groot.

Dit was het vijfde jaar op rij dat we dit gedeelte van de Ravenvennen hebben
geïnventariseerd. Voor 2019 willen we een ander gebied gaan doen.
We hebben de gegevens verzameld aan de hand van twaalf excursies. Negen bij zonsopkomst
en drie rond zonsondergang. Door het invoeren van de gegevens uit de excursies komt het
clusterprogramma van SOVON aan het eind van het telseizoen met de totalen. Die zijn te zien
in de Territoriumkaarten en de Soortenlijst BMP-B 2018. (Deze kunnen worden opgevraagd
bij mij.)
In totaal werden er 37 soorten waargenomen van de BMP-B lijst van SOVON. Hiervan
betrekken 29 soorten een of meerdere territoria.
Door de uitgevoerde beheersmaatregelen in het gebied, het verwijderen van grote stroken
opslag van bomen voor het uitbreiden van de heideverbindingsstroken tussen de verschillende
natuurgebieden, werden er drie territoria van de Nachtzwaluw vastgesteld. Belangrijk voor de
Nachtzwaluw blijft wel het openhouden van deze verbindingsstroken door het verwijderen
van opslag van berken en grove dennen.

Door diezelfde beheersmaatregelen ging het aantal territoria van de Kleine Bonte Specht van
zes territoria in 2017 naar twee in 2018. Ook dit jaar werd er weer een territorium van de
Middelste Bonte Specht vastgesteld. Ook het open houden van de weidepercelen in het gebied
blijft belangrijk. Vooral het weideperceel bij de Broekveldweg/Lommerheidezandweg staat
vol met berkenopslag.
Ook in 2018 hebben wij gekeken welke van de algemene soorten, die op de BMP negatieflijst
staan, in het gebied voorkomen. Deze staan samen met alle BMP-B soorten vermeld op de
Jaarlijst Broedvogels Ravenvennen 2018 (ook op te vragen bij mij). Verder zijn
waarnemingen van Waarneming.nl, die betrekking hebben op het gebied, hierin verwerkt. Per
soort wordt aangegeven of ze in het gebied broeden, of alleen daar foerageren of als
doortrekker zijn waargenomen.
In totaal werden 56 soorten waargenomen die als broedvogel aangemerkt kunnen worden.35
soorten werden foeragerend of als doortrekker waargenomen. Verder hebben we nog 46
soorten waargenomen die als standvogel kunnen worden beschouwd.
Bij deze wil ik het Limburgs Landschap nog bedanken voor het verlenen van toestemming
voor het betreden van hun terreinen.
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