Verslag Broedvogelinventarisatie Witte Berg
(Ravenvennen) 2019.
Dit jaar (2019) is het eerste jaar dat de
vogelwerkgroep van IVN Maasduinen het zuidelijke
deel van de Ravenvennen heeft geïnventariseerd in
het kader van het Broedvogel Monitoring Project
(BMP) van Sovon. Het zuidelijke gedeelte van de
Ravenvennen, Sovon telgebied 54683 genaamd
Witte Berg, is ongeveer 69 hectare groot. Dit gebied
wordt grof gezegd begrensd door de Leikoelseweg,
de Zandkuilwegweg en de Lommerheideveldweg
met daarin het centrale vennencomplex. Zie de
kaart.
Ook deze inventarisatie hebben we gedaan volgens
het BMP-B (Bijzondere soorten) protocol. Hierbij
worden alle vogelsoorten geïnventariseerd die zich
in een gebied territoriaal gedragen of op een of
andere manier de indruk geven er te broeden. Met
uitzondering van 39 vogelsoorten die in Nederland
talrijk voorkomen, de zogenaamde BMPnegatieflijst.

De gegevens zijn verzameld door het houden
van twaalf excursies in het gebied. Negen bij
zonsopkomst en drie bij zonsondergang. Via de
website Van SOVON worden de gegevens van
deze excursies verwerkt door het
clusterprogramma van SOVON. De resultaten
zijn te bekijken in de BMP-soortenlijst Witte Berg 54683 2019 en de Territoriumkaarten. Deze
kunnen worden opgevraagd bij de auteur.
In totaal hebben we 48 BMP-soorten waargenomen, waarvan er 25 vogelsoorten een of meerdere
territoria hebben in het gebied.
Jammer vonden wij dat we in het gebied de Nachtzwaluw niet hebben
aangetroffen, dit in tegenstelling tot het gedeelte van de Ravenvennen
wat we de afgelopen vijf jaar hebben geïnventariseerd. Vermoedelijk
komt dat door het feit dat de recreatiedruk in dit gedeelte van de
Ravenvennen groter is.

Met name de vele wandelaars met loslopende honden vonden we zeer storend! Misschien zouden er
in het centrale vennencomplex tegenover de Witte Berg nog wat wandelpaden afgesloten kunnen
worden?
Natuurlijk hebben wij in 2019 ook gekeken naar
de algemeen voorkomende vogelsoorten. Dat
wil zeggen de soorten die op de BMPnegatieflijst staan. Dit resulteert in een
totaaloverzicht de zogenaamde Jaarlijst
Broedvogels Witte Berg 54683 2019. (Ook
eventueel op te vragen bij de auteur.) Hierin zijn
ook de gegevens verwerkt van derden die hun
waarnemingen hebben ingevoerd op de website
van Waarneming.nl. Per soort wordt
aangegeven of ze in het gebied broeden, of
alleen maar foerageren of als doortrekker zijn
waargenomen. In totaal zijn er 51 soorten
waargenomen die als broedvogel aangemerkt
kunnen worden. 24 soorten zijn foeragerend of
als doortrekker waargenomen. 44 soorten
kunnen als standvogel in het gebied worden
aangemerkt. In totaal werden 75 vogelsoorten
waargenomen.
Rest mij alleen nog het bedanken van het
Limburgs Landschap voor het verlenen van de
toestemming om hun terreinen te betreden.
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