Broedvogelinventarisatie Witte Berg 2020.
2020 is het 2e jaar op rij dat de vogelwerkgroep
van IVN Maasduinen het zuidelijke deel van de
Ravenvennen heeft geïnventariseerd op
broedvogels. Dit volgens de richtlijnen van het
SOVON BMP-B protocol. De grenzen van het
gebied zijn grofweg getrokken over de
Leikoelseweg, de Zandkuilwegweg en de
Lommerheideveldweg met daarin het centrale
vennencomplex en de Witte Berg. Bij SOVON is
het gebied bekend onder de naam Witte Berg
54683, en is ongeveer 69 hectare groot. Zie de
veldkaart.
Ondanks de Corona maatregelen was dit project
goed te doen, omdat er tijdens de excursies
makkelijk 1,5m afstand gehouden kon worden. In
totaal hebben we voor deze inventarisatie 12
excursies gehouden in het gebied, volgens de
richtlijnen van het SOVON Broedvogel Monitoring
Project Bijzondere soorten (BMP-B). Bij BMP-B
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
Negen excursies zijn gestart rond zonsopgang en drie rond zonsondergang. De gegevens van deze
excursies zijn, via de website van SOVON, verwerkt door het clusterprogramma van SOVON. Dit
resulteert in de bijgevoegde BMP-B soortenlijst Witte Berg 54683 2020 en de Territoriumkaarten.
Deze kunnen eventueel bij mij worden opgevraagd. Totaal werden er 54 BMP-B soorten
waargenomen, waarvan er 30 vogelsoorten een of meerdere territoria hebben in het gebied.

In 2019 waren dat 25 soorten. Nieuw zijn Wintertaling, Nachtzwaluw, Groene Specht, Grasmus,
Fluiter, Bonte Vliegenvanger en Geelgors. Erg jammer dat de Ransuil en de Zwarte Mees geen
territorium meer bezetten.
Het lijkt erop dat de Nachtzwaluw zijn broedareaal aan het uitbreiden is. De uitgevoerde
beheersmaatregelen beginnen resultaat op te leveren. We troffen ook dit jaar weer geregeld
wandelaars aan die hun honden los laten lopen!
Misschien is het mogelijk om nog enkele paden in het centrale vennengebied voor wandelaars af te
sluiten, wat vooral goed zal zijn voor de rust in het gebied.
Er komen in het gebied natuurlijk ook vogelsoorten voor die op de BMP-negatieflijst staan. Deze
soorten zijn samen met de BMP-B soorten verwerkt in de Jaarlijst broedvogels Witte Berg 54683
2020 (bij interesse op te vragen bij mij). 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. Er werden
tussen begin maart en eind juni 86 soorten vogels waargenomen. 57 soorten zijn broedvogel in het
gebied. 29 soorten zijn foeragerend of als doortrekker waargenomen. Verder kunnen 42 soorten als
standvogel worden beschouwd.
Rest mij alleen nog het Limburgs Landschap te
bedanken voor de verleende toestemming tot
betreding van hun terreinen.
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