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Broedvogeltellingen Jufferswaard en Noordberg, Voorjaar 2012
In de maanden maart t/m juni heeft de vogelwerkgroep een dertien tal BMPtellingen uitgevoerd in de gebruikelijke gebieden, de Jufferswaard en Noordberg te
Renkum. De resultaten zijn online ingevoerd op de website van het SOVON.
SOVON, Vogelonderzoek Nederland, gebruikt deze gegevens voor de reguliere monitoring en haar
eigen onderzoek, daarnaast analyseert ze gegevens en stelt de uitkomsten beschikbaar aan derden.
Broedvogel Monitoring Project (BMP)
Broedvogels tellen is spannend. Vaak worden bijzondere soorten, zoals vertegenwoordigers van de
Rode Lijst ontdekt of is juist het gedrag van een talrijke soort intrigerend. Voor dag en dauw het
gebied doorkruisen, onderwijl met volle teugen genietend van de rust en het vogelconcert: dat is
waar het bij het BMP op neerkomt. Bovendien is elke dag en elk jaar weer anders.
Over heel Nederland worden vaste steekproefgebieden onderzocht en samen geven ze inzicht in de
aantalsontwikkeling van vrijwel alle vogelsoorten, van de meest algemene tot de zeldzaamste.
Wat wordt er geregistreerd: territorium gedrag (zang, balts,
baltsvoedering, territoriumroep, paring, imponeervluchten,
dreigen en vechten. Vooral van toepassing bij verborgen
levende zangvogels. Bijvoorbeeld bosrietzanger en
braamsluiper. In de Jufferswaard en Noordberg broeden
respectievelijk 49 en 25 vogelsoorten. Opvallend is dat er in
voorgaande jaren maximaal 4 Putter paren broedden in de
Jufferswaard en dit jaar zijn er 11 geteld. Deze zomer wemelt
het van de Putters op de vele distels in de Jufferswaard, de plant waaraan dit vogeltje ook zijn
tweede naam, Distelvink, te danken heeft. De Bosrietzanger maakte dit jaar een comeback,
afgelopen jaren liep het aantal broedgevallen af tot maar drie vorig jaar en dit jaar hebben we er 18
geteld. Tot ons genoegen hebben we krakeenden (5 paar), bergeenden (2 paar)en knobbelzwanen (2
paar) met pullen gezien. De witte/zwarte zwanen soap is dit jaar ook weer vervolgd, hoewel er een
evenwicht lijkt te zijn ontstaan. Het knobbelzwanen paar in de grote plas zorgt voor nageslacht,
terwijl de zwarte zwaan mee broedt en de pullen beschermt. Op de Noordberg zijn er sinds 5 jaar
weer Grauwe Vliegenvangers waargenomen: 2 broedparen. En ook de Holenduif is weer terug.
Met veel plezier vervolgen wij deze tellingen volgend jaar weer,
Namens de Vogelwerkgroep, Els Roode.

