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1.Inleiding
In het najaar van 2012 is een groot deel van het bosgebied in de Hemrikkerscharren gekapt ten
behoeve van heideontwikkeling. De kap van dit bosgebied bleek echter op enige weerstand te
stuiten, hierdoor is het aanvankelijke plan om het gehele bosgebied om te vormen tot heide
aangepast en is een groot deel van het bos behouden. Een van de redenen die werd aangedragen
om het bos te sparen was de vermoedelijke waarde van het bos voor een aantal broedvogels. Er
was echter geen cijfermateriaal voorhanden om gefundeerde uitspraken te doen over aantallen
van deze soorten.
Dit was de reden om gedurende het broedseizoen van 2013 een vast omkaderd deel van het
natuurterrein de Hemrikkerscharren op broedvogels te inventariseren. Met deze inventarisatie
wordt getracht om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het voorkomen van bepaalde
vogelsoorten in de Hemrikkerscharren. Bij toekomstige beheersingrepen kan hier rekening mee
worden houden.

Figuur 1.1 Kraan aan het werk in de Hemrikkerscharren, 3 november 2012
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2. Gebiedsomschrijving
2.1 Algemene gebiedsomschrijving
De Hemrikkerscharren is een natuurterrein gelegen in het beekdal van het Koningsdiep,
noordelijk van het dorp Hemrik (ZO- Friesland). Het gebied bestaat grotendeels uit extensief
beheerd grasland en naaldbos. De graslanden vormen een strook evenwijdig aan de beek het
Koningsdiep. De verschillende kavels worden begrensd door sloten met hier en daar een wilg-,
meidoorn- of vogelkersstruik. Aan de zuidzijde worden de graslanden begrensd door bos. Dit
bos is opgedeeld in verschillende percelen met veelal een monotoon karakter met
overheersende boomsoorten als grove den, weymouthden, Oostenrijkse den, fijnspar, sitkaspar,
lariks en zomereik. Het grootste deel van het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer,
daarnaast is er ook een deel in particulier eigendom. Binnen het bosgebied bevinden zich enkele
sloten waarvan de meesten gedurende de zomermaanden droog staan. Eén afwateringssloot die
centraal door het gebied loopt bevat wel jaarrond water.
In het najaar van 2012 is een deel van het bos kaalgekapt om plaats te maken voor heide. Bij
deze werkzaamheden zijn met name de jongere percelen met loofboomsoorten gerooid.
Daarnaast is bij de oudere opstanden met naaldboomsoorten de struiklaag verwijderd. De
ontstaande takkenbulten zijn gedurende het broedseizoen van 2013 blijven liggen.

Figuur 2.1 Het telgebied in de Hemrikkerscharren (omlijnt met blauw), de luchtfoto toont de
situatie in de zomer van 2012.
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2.2 Vegetatiestructuur
De verschillende vegetatietypes die gedurende de inventarisatie in het onderzoeksgebied
aanwezig waren, kunnen worden onderverdeeld in verschillende groepen die qua kenmerken in
grote lijnen overeenkomen. Wanneer gekeken wordt naar de geslotenheid van de vegetatie dan
betreffen dit de onderstaande drie typen:
•
•
•

Gesloten naaldbos met als hoofdsoort Fijnspar Picea abies of Grove den Pinus sylvestris.
Halfopen naaldbos met als hoofdsoort Grove den Pinus sylvestris, Weymouthden Pinus
strobus, Oostenrijkse den Pinus nigra nigra of Japanse lariks Larix kaepferi.
Open terrein met houtstapels bestaande uit voormalige bosbegroeiing met overwegend
soorten als Berk Betula spec., Vuilboom Rhamnus frangula, Zomereik Quercus robur,
Amerikaanse vogelkers Prunus spinosa en Grove den Pinus sylvestris.

In figuur 2.2 zijn de verspreiding van de vegetatietypes met bovengenoemde kenmerken in het
onderzoeksgebied aangegeven. Hieruit blijkt dat de oppervlaktes halfopen naaldbos en open
terrein vrijwel gelijk aan elkaar zijn. Het oppervlakte gesloten naaldbos beslaat een kleiner deel:
ongeveer een kwart van het gebied.

Figuur 2.2 Verspreiding van vegetatietypes in de Hemrikkerscharren geclassificeerd naar
openheid.
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Onderstaande afbeeldingen tonen enkele voorbeelden van bovengenoemde indeling zoals
aanwezig gedurende het broedseizoen van 2013.
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2.3 Biotoopveranderingen
Figuur 2.7 Situatie in de
Hemrikkerscharren zoals
aanwezig gedurende het
broedseizoen van 2012.
Vrijwel het gehele gebied
wordt bedekt met
bosvegetatie bestaande uit
naald- en loofboomsoorten.
In de oudere percelen
bevindt zich een natuurlijke
gelaagdheid.

Figuur 2.8 Situatie in de
Hemrikkerscharren zoals
aanwezig gedurende het
broedseizoen van 2013. Het
aandeel van bosvegetatie is fors
afgenomen, de ontstane
kapvlaktes bedekken ongeveer
de helft van het gebied. Er zijn
geen percelen met loofbos meer
aanwezig en de natuurlijke
gelaagdheid in de
naaldbospercelen is aangetast
door verwijdering van
struiklagen.

Figuur 2.9 Toekomstige
situatie in de
Hemrikkerscharren. Op het
grootste deel van wat voorheen
kapvlaktes waren zal begrazing
plaatsvinden met
heideontwikkeling als einddoel.
De bospercelen krijgen de kans
tot herstellen van de
natuurlijke gelaagdheid. Op de
voormalige kapvlakte in het
oostelijk deel van het gebied
krijgt de spontane opslag
ruimte tot ontwikkeling.
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3. Methode
Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde broedvogel monitoring
project (BMP) methode (Van Dijk A.J. & Boele A. 2011). Het BMP is opgedeeld in vijf
verschillende onderdelen. Voor de Hemrikkerscharren is gekozen voor 'BMP Alle soorten';
hierbij worden alle aanwezige soorten inclusief exoten geïnventariseerd volgens een strak
schema. Bij de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van gedragingen die op de aanwezigheid
van een territorium duiden, in de meeste gevallen gaat het hierbij om zingende vogels. Bij het
vaststellen van de verschillende territoria aan de hand van de veldwaarnemingen is gebruik
gemaakt van het programma 'autocluster'.
Gedurende het jaar 2013 is het gebied in 9 rondes van elk # datum starttijd eindtijd
gemiddeld 3 uur in de periode februari-juni volgens een
1 17-3
11:00
14:50
dag
vaste looproute (fig. 1) geïnventariseerd. Deze looproute
is zo uitgezet dat het volledige gebied gedekt wordt, 2 25-3 07:30 10:20 ochtend
uitgaande van een beperkte gehoorsafstand. Tevens zijn 3 13-4 07:05 09:45 zonop
er drie verschillende startpunten aangewezen, om te 4 22-4 05:40 08:50 zonop
voorkomen dat het hoogtepunt van de zangactiviteit
5 5-5
05:40
08:20
zonop
gedurende de ochtend continu op hetzelfde traject wordt
6 6-5
05:20
07:30
zonop
meegenomen.
De rondes werden zo gepland dat alle activiteitspieken 7 30-5 05:08 07:32 zonop
binnen het broedseizoen van de verschillende 8 10-6 05:05 07:20 zonop
vogelsoorten optimaal werden benut. Vrijwel alle rondes
vielen in de ochtend rond zonsopgang, daarnaast werd er 9 19-6 05:00 07:00 zonop
een aanvullende nachtelijke inventarisatie verricht om Tabel 3.1 Tijdstippen van bezoekronden
nachtactieve vogels te traceren. Hierbij is ook gebruik tijdens het broedseizoen van 2013.
gemaakt van een geluidsrecorder met geluiden van
bosuil en ruigpootuil.

Figuur 3.1 Vaste inventarisatieroute met de drie startpunten als pijl aangegeven
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4. Resultaten broedvogelkartering
In totaal werden er gedurende de 9 inventarisatieronden 46 vogelsoorten waargenomen, van 41
vogelsoorten werden ook daadwerkelijk voldoende waarnemingen verzameld om minstens 1
territorium vast te stellen. Tabel 4.1 geeft van iedere soort het aantal gevonden territoria
(broedpaar) aan. In de bijlage staan kaarten met de ligging van de verschillende territoria per
soort aangegeven, hierin zijn de losse waarnemingen geclusterd tot een territorium. De centra
van de afzonderlijke territoria zijn aangegeven met een rode stip.

Tabel 4.1 Vastgestelde broedvogels met aantal broedpaar per soort
euring

soort

1700
1860
2870
6680
6700
7240
8760
10090
10660
10840
10990
11220
11390
11870
12000
12020
12770
13110
13120
13140

Nijlgans
Wilde Eend
Buizerd
Holenduif
Houtduif
Koekoek
Grote Bonte Specht
Boompieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan

aantal
broedparen
1
1
1
1
2
1
3
10
9
7
7
3
1
6
3
1
13
13
24
11

euring

soort

13350
13490
14370
14420
14540
14610
14620
14640
14790
14870
15150
15390
15820
16360
16530
16540
16600
16660
17100
17170
18570

Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Matkop
Kuifmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Grauwe Klauwier
Gaai
Spreeuw
Vink
Putter
Sijs
Kneu
Kruisbek
Goudvink
Appelvink
Geelgors

aantal
broedparen
2
1
2
4
5
2
2
5
1
4
1
2
1
22
2
1
1
1
3
1
4
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4.1 Vastgestelde broedvogels
De vogelsoorten die gedurende het broedseizoen van 2013 binnen het telgebied vertegenwoordigd
zijn met minstens één broedpaar worden op de volgende pagina's beschreven. Hierbij wordt
gekeken naar het aantal gevonden territoria, het aantal waarnemingen en de overige
bijzonderheden per soort. De verschillende soorten zijn opgedeeld naar habitattype betreffende
resp. water, gesloten bos en halfopen landschap.

4.1.1 Watervogels

Nijlgans Alopochen aegyptiacus
1 territorium
1 waarneming
In totaal zijn er vier waarnemingen van nijlgansen gedaan, waarvan drie net buiten het
onderzoeksgebied. Tweemaal betrof het een paartje dat gezamenlijk werd waargenomen. Op 10
juni werd een broedende nijlgans aangetroffen op wat voor kort nog een buizerdnest was, onder
het nest lagen de resten van een buizerdei. Deze broedpoging is vervolgens ergens gedurende de
eifase mislukt. Binnen het telgebied resulteerden de gezamenlijke waarnemingen in één
territorium.

Wilde Eend Anas platyrhynchos
1 territorium
3 waarnemingen
In totaal zijn er zes waarnemingen van wilde eenden gedaan waarvan drie net buiten het telgebied.
De wilde eenden werden veelal paarsgewijs waargenomen in de centraal gelegen afwateringssloot.
De waarnemingen die binnen het telgebied werden gedaan, zijn geclusterd tot één territorium.
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4.1.2 Vogels van gesloten bos
Holenduif Columba oenas
1 territorium
1 waarneming
De enige waarneming betrof een paartje dat gezamenlijk op een bospad binnen het telgebied werd
gezien. Dit is voldoende voor het vaststellen van één territorium binnen het telgebied.

Houtduif Columba palumbus
2 territoria
5 waarnemingen
In totaal werden er vijf waarnemingen van houtduiven binnen het onderzoeksgebied gedaan. De
waarnemingen zijn geclusterd tot twee territoria.

Grote Bonte Specht Denrocopos major
3 territoria
13 waarnemingen
Op 6 mei werd een vogel bij een boomholte gezien, hier werden later echter geen waarnemingen
van jongen gedaan. De overige waarnemingen berusten op roffelende en roepende vogels.

Winterkoning Troglodytes troglodytes
9 territoria
51 waarnemingen
Op 19 juni werd er een waarneming gedaan van een alarmerende vogel, vermoedelijk met jongen
in de nabije omgeving. De waarnemingen binnen het telgebied zijn ondergebracht in negen
territoria.

Heggenmus Prunella modularis
7 territoria
30 waarnemingen
In totaal werden er gedurende de verschillende rondes 30 waarnemingen van heggenmussen
gedaan. Het gaat hier in bijna alle gevallen om vogels die zingend zijn waargenomen. Deze
waarnemingen zijn geclusterd tot zeven territoria.
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Roodborst Erithacus rubecula
7 territoria
36 waarnemingen
Van de roodborst zijn in totaal 39 waarnemingen gedaan, hiervan vielen drie buiten het telgebied.
De overige waarnemingen zijn geclusterd tot zeven territoria.

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus
3 territoria
5 waarnemingen
Van de gekraagde roodstaart zijn gedurende de inventarisatie vijf waarnemingen gedaan. Deze
waarnemingen zijn geclusterd tot drie territoria.

Merel Turus merula
6 territoria
15 waarnemingen
Op 30 mei werd een waarneming gedaan van een alarmerende vogel met vermoedelijk eieren of
jongen in de buurt. Daarnaast werd diezelfde ronde, nabij dezelfde locatie als van alarmerende
vogel, een gepredeerd merelei gevonden. In totaal zijn de waarnemingen binnen het telgebied
geclusterd tot zes territoria.

Zanglijster Turdus philomelos
3 territoria
13 waarnemigen
Van de zanglijster zijn in totaal 15 waarnemingen gedaan, waarvan twee waarnemingen buiten het
telgebied vallen. Alle waarnemingen betreffen zingende vogels.

Grote Lijster Turdus viscivorus
1 territorium
3 waarnemingen
In totaal werd er drie keer een grote lijster waargenomen. Het gaat hierbij om een zingend
exemplaar op 25 maart. Bij de overige waarnemingen werd een volwassen individu gezien.
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Zwartkop Sylvia atricapilla
13 territoria
41 waarnemingen
Alle waarnemingen betreffen zingende vogels. Deze kunnen worden geclusterd tot 13 territoria
binnen het telgebied.

Tjiftjaf Phylloscopus collybita
13 territoria
63 waarnemingen
De meeste waarnemingen berusten op zingende vogels. Daarnaast werd op 10 juni een
alarmerende vogel waargenomen die vermoedelijk jongen in de buurt had. De waarnemingen zijn
geclusterd tot 13 territoria.

Fitis Phylloscopus trochilus
24 territoria
63 waarnemingen
De waarnemingen bestaan allemaal uit zingende vogels. In totaal zijn de waarnemingen
ondergebracht in 24 territoria.

Goudhaan Regulus regulus
11 territoria
38 waarnemingen
Het goudhaantje was, op de eerste ronde na, iedere ronde present. Met name de dichte
sparrenpercelen bleken in trek bij de goudhanen. De waarnemingen zijn geclusterd tot 11
territoria.

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata
2 territoria
3 waarnemingen
Op 30 mei en 10 juni werden gezamenlijk 3 waarnemingen van grauwe vliegenvangers gedaan. Het
gaat hierbij om twee waarnemingen van een zingende vogel en een waarneming van een adulte
vogel. Deze waarnemingen zijn voldoende voor het vaststellen van twee territoria.
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Bonte Vliegenvanger Fidecula hypoleuca
1 territorium
2 waarnemingen
Van de bonte vliegenvanger werden slechts twee waarnemingen gedaan, het gaat in beide gevallen
om zingende vogels. Aan de hand van deze waarnemingen kan één territorium worden vastgesteld.

Staartmees Aegithalos caudatus
2 territoria
2 waarnemingen
Op 17 maart werd een paartje staartmezen waargenomen en het westelijk deel van het telgebied.
Op 22 april werd een soortgelijke waarneming van een paartje staartmezen gedaan, maar ditmaal
in het oostelijk deel van het telgebied. Hieruit is opgemaakt dat het twee territoria betreft.

Matkop Parus montanus
4 territoria
11 waarnemingen
Alle waarnemingen van matkoppen betreffen zingende vogels. De waarnemingen zijn geclusterd
tot vier territoria.

Kuifmees Parus cristatus
5 territoria
17 waarnemingen
De waarnemingen van kuifmezen berusten grotendeels op zingende vogels. De waarnemingen zijn
geclusterd tot vijf territoria.

Zwarte mees Parus ater
2 territoria
7 waarnemingen
Met name de oudere sparrenpercelen bleken in trek bij de zwarte mees. De waarnemingen zijn
geclusterd tot twee territoria.
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Pimpelmees Parus caeruleus
2 territoria
4 waarnemingen
Op 19 juni werd een familie pimpelmezen met jongen waargenomen. Samen met de overige
waarnemingen zijn twee territoria vastgesteld.

Koolmees Parus major
5 territoria
16 waarnemingen
Twee nestkasten die in het voorjaar van 2013 zijn opgehangen in de Hemrikkerscharren als
vervanging voor gezaagde holle bomen werden bezet door koolmezen. In beide nestkasten
werden op 10 juni jongen aangetroffen. Waarschijnlijk zijn in beide nesten alle jongen succesvol
uitgevlogen.

Boomklever Sitta europaea
1 territorium
4 waarnemingen
Alle waarnemingen berusten op roepende vogels, deze zijn geclusterd tot één territorium.

Boomkruiper Certhia brachydactyla
4 territoria
9 waarnemingen
Vrijwel alle waarnemingen betreffen zingende vogels, deze zijn geclusterd tot vier territoria.

Gaai Garrulus glandarius
2 territoria
10 waarnemingen
De meeste waarneming berusten op volwassen individuen, waarvan enkele malen de vogels in
groepsverband binnen het telgebied werden waargenomen. De waarnemingen zijn geclusterd tot
twee territoria.
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Vink Fringilla coelebs
22 territoria
104 waarnemingen
Opvallend was het uitblijven van waarnemingen van zingende vinken tijdens de eerste ronde (17
maart). Acht dagen later op 25 maart werden echter 17 waarnemingen van vinken gedaan. De
overige ronden was de vink ook zonder enige uitzondering aanwezig. De waarnemingen kunnen
worden toegeschreven aan 22 territoria.

Sijs Carduelis spinus
1 territorium
2 waarnemingen
Tijdens de eerste rondes werden nog groepen sijzen waargenomen die vermoedelijk later zijn
weggetrokken naar noordelijke streken. Gedurende de overige rondes werden twee bruikbare
waarnemingen gedaan, in één geval ging het om een paartje. De waarnemingen zijn geclusterd tot
één territorium.

Kruisbek Loxia curvirostra
1 territorium
5 waarnemingen
De eerste ronde werd een paartje kruisbek gezamenlijk waargenomen. In de latere rondes werden
enkele losse waarnemingen van zingende vogels gedaan. Op 19 juni werden de eerste grote
groepen waargenomen bestaande uit respectievelijk 16 en 30 vogels.

Goudvink Pyrrhula pyrrhula
3 territoria
8 waarnemingen
Tijdens vijf rondes werden waarnemingen van goudvinken gedaan. Het gaat hierbij om zingende
mannetjes en losse waarnemingen van adulte vogels. De waarnemingen zijn toegeschreven aan
drie territoria.

Appelvink Coccothraustes coccothraustes
1 territorium
3 waarnemingen
De waarnemingen werden gedurende drie rondes gedaan. In twee gevallen ging het om een paartje
dat gezamenlijk gezien werd. Daarnaast werd op 19 juni een jong gezien dat gevoerd werd.
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4.1.3 Vogels van halfopen terrein
Buizerd Buteo buteo
1 territorium1
4 waarnemingen
In totaal werden er vier waarnemingen van buizerds binnen het onderzoeksgebied gedaan. Op 5
mei werd een nest gevonden in een Oostenrijkse den Pinus nigra nigra. Dit nest bleek op 10 juni
door nijlgansen overgenomen te zijn, onder het nest lagen de resten van een buizerdei. Of de
nijlgansen daadwerkelijk de directe oorzaak van het mislukken van deze broedpoging zijn is niet
duidelijk. De waarnemingen binnen het onderzoeksgebied zijn geclusterd tot één territorium.
1 Uit

de roofvogelinventarisatie die ondergetekende eveneens in de Hemrikkerscharren verricht, blijkt
dat het BMP-telgebied in feite uit 3 buizerdterritoria bestaat; in het noorden een paartje dat in 2013
een broedpoging heeft gedaan in een bosje nabij het Koningsdiep (resulterende in 1 jong), in het
westen een paartje dat in 2013 in een lariksperceel in het bosgebied van hanenburg heeft gebroed
(broedpoging mislukt) en het bovengenoemde paartje waarvan een nest werd gevonden binnen het
telgebied, beide broedvogels betreffen adulte vogels. Deze vogels hadden overigens eerst al een nest
gebouwd op 300 meter oostelijker, alvorens het nest in de Hemrikkerscharren te bouwen (oorzaak
van deze plotselinge uitwijk is onduidelijk, maar een boommarternest op 80 meter van het eerste
buizerdnest doet wel e.e.a. vermoeden). Aan de hand van ruiveren kan worden vastgesteld dat zeker 1
van deze vogels dezelfde is als van het paartje dat in het voorgaande jaar in dit gebied zat.

Koekoek Cuculus canorus
1 territorium
4 waarnemingen
Over de negen rondes werden er in totaal vier waarnemingen van koekoeken gedaan. In twee
gevallen ging het om een roepende vogel, in de andere twee gevallen werd alleen een adulte vogel
waargenomen. Dit resulteert in één territorium.

Boompieper Anthus trivialis
10 territoria
29 waarnemingen
In totaal zijn er 31 waarnemingen van boompiepers gedaan, waarvan 29 waarnemingen binnen het
telgebied. Opvallend was een erg vroege waarneming van een zingende boompieper op 17 maart.
Later in het broedseizoen werden ook waarnemingen gedaan van alarmerende vogels,
vermoedelijk met jongen. In totaal werden er 10 boompieperterritoria in het telgebied vastgesteld.

Roodborsttapuit Saxicola torquata
1 territorium
1 waarneming
Van de roodborsttapuit werd in totaal maar één waarneming gedaan. Dit betrof echter een
alarmerend mannetje met waarschijnlijk jongen in de buurt. Waarschijnlijk heeft deze vogel net
buiten de grens van het telgebied gebroed.
21

Grauwe Klauwier Lanius collurio
1 territorium
2 waarnemingen
Op 10 juni werden maar liefst drie mannetjes grauwe klauwier in de Hemrikkerscharren
waargenomen. Twee mannetjes werden gelijktijdig gezien, één van deze vogels zat op een struik
binnen het telgebied te zingen nadat deze vanuit een wilg in de weilanden tussen het telgebied en
het Koningsdiep was komen aanvliegen. Even later werd nog een mannetje grauwe klauwier op
ongeveer 300 meter van de bovengenoemde locatie in het telgebied waargenomen. Aangezien
deze niet gelijktijdig met de andere vogels werd waargenomen zou het in theorie om één van
dezelfde vogels kunnen gaan, vandaar kan er 'slechts' één territorium binnen het telgebied met
zekerheid worden vastgesteld.
In de weken na deze datum is de locatie nog enkele malen bezocht om een broedpoging vast te
kunnen stellen. Verdere waarnemingen bleven echter uit waardoor niet duidelijk is of er ook
daadwerkelijk gebroed is in de Hemrikkerscharren.

Spreeuw Sturnus vulgaris
1 territorium
1 waarneming
Een speciale nestkast met extra grote opening die als vervanging voor omgezaagde holle bomen
werd opgehangen bleek op 10 juni bezet te zijn door een spreeuw. Op 10 juni werden vijf jongen in
de nestkast aangetroffen, deze zijn later allemaal uitgevlogen.

Putter Carduelis carduelis
2 territoria
5 waarnemingen
In twee gevallen werd een paartje waargenomen. De overige waarnemingen berust op zingende
mannetjes.

Kneu Carduelis flavirostris
1 territorium
3 waarnemingen
Alle waarnemingen betreffen vogels die paarsgewijs werden waargenomen. De waarnemingen zijn
geclusterd tot één territorium binnen het telgebied.
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Geelgors Emberiza citrinella
4 territoria
11 waarnemingen
Van de geelgors werden in totaal 11 waarnemingen gedaan. Eén maal werd een alarmerende vogel
waargenomen die vermoedelijk jongen in de buurt had zitten. De waarnemingen zijn geclusterd tot vier
territoria.

Figuur 4.1 Mannetje geelgors op zangpost
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4.2 Overige waarnemingen
Naast de soorten waarvan met zekerheid een territorium kon worden vastgesteld, was er ook een
aantal soorten waarvan onvoldoende bruikbare waarnemingen werd gedaan om met zekerheid een
territorium vast te stellen. Tevens werden er van enkele soorten alleen buiten de grenzen van het
onderzoeksgebied waarnemingen gedaan. Deze soorten worden hier beschreven.

Sperwer Accipiter nisus
Totaal werden twee waarnemingen van sperwers gedaan, waarvan één buiten het telgebied.
Beide waarnemingen betreffen adulte mannetjes. Deze waarnemingen zijn echter onvoldoende
voor het vaststellen van een territorium.
Grauwe gans Anser anser
Van de grauwe gans werd slechts één waarneming gedaan, betreffende een paartje grauwe
ganzen in de weilanden noordelijk van telgebied. Binnen het telgebied werd geen territorium
vastgesteld.

Kwartel Coturnix coturnix
In totaal werden er twee waarnemingen van kwartels gedaan, beide echter buiten het telgebied.
Binnen het telgebied zijn geen kwartels waargenomen.
Zwarte specht Dryocopus martius
In totaal werden er gedurende de negen bezoekrondes twee waarnemingen van zwarte
spechten gedaan. Deze waarnemingen bleken echter onvoldoende voor het vaststellen van een
territorium2.
Waarnemingen die buiten het BMP-project om werden gedaan doen echter vermoeden dat er in
de Hemrikkerscharren wel een territorium aanwezig is. Zo werd er meerdere malen een paartje
zwarte spechten binnen de datumgrenzen in de Hemrikkerscharren waargenomen. Er werden
eveneens waarnemingen gedaan van zwarte spechten die op en neer vlogen tussen het telgebied en
het westelijk gelegen bosgebied. Gezien de gemiddelde omvang van een zwarte spechten
territorium, en de afstand van tussen de verschillende territoria; gemiddeld 2048 meter bij 26
territoria in Drenthe (Van Manen 2012) is het vermoeden dat de Hemrikkerscharren slechts een
deel van dit territorium uitmaakt. Het is gezien de waarnemingen overigens niet aannemelijk dat
er in het telgebied gebroed is.
2

Grasmus Sylvia communis
De grasmus werd twee keer waargenomen, deze waarnemingen vallen echter beide buiten het
gebied. Vandaar binnen het onderzoeksgebied 0 territoria.
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5. Conclusie
In totaal zijn van 41 vogelsoorten gezamenlijk 185 territoria aangetroffen. Onder deze soorten
bevinden zich 5 soorten van de rode lijst van Nederlandse broedvogels (Hustings et al. 2004).
Dit betreffen respectievelijk grauwe vliegenvanger, matkop en kneu als gevoelige soorten,
koekoek als kwetsbare soort en grauwe klauwier als ernstig bedreigde soort.
Veruit de meeste territoria kunnen worden toegeschreven aan de soorten van gesloten bos met
87% (n=161) van het totaal aantal territoria. De vogels van halfopen terrein zijn minder
vertegenwoordigd en bezitten ongeveer 12% (n=22) van de territoria. Logischerwijs, gezien het
beperkte oppervlak aan open water, maken de watervogels slechts 1% (n=2) van het totaal uit.
Waarschijnlijk zijn de vogels van gesloten bos afgenomen ten opzichte van het voorgaande
broedseizoen vanwege de afname van dit vegetatietype in het telgebied. De soorten van halfopen
landschap zijn daarentegen waarschijnlijk in aantal toegenomen, vanwege de (direct aan de
afname van gesloten bos gekoppelde) toename van halfopen terrein. Deze ontwikkeling zal zich
waarschijnlijk komend broedseizoen voortzetten, aangezien de kapwerkzaamheden nog niet
voltooid zijn. Daarnaast zal een groot deel van de takkenbulten voor het komende broedseizoen
opgeruimd worden, waardoor soorten van zowel open terrein als van gesloten bos minder
broedgelegenheid kunnen vinden.

Toekomstig onderzoek
Vanwege de doorgaande verandering in het biotoop binnen de Hemrikkerscharren heeft deze
inventarisatie maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Wanneer men een blijvend actueel
beeld van de broedvogelsamenstelling in de Hemrikkerscharren wil krijgen, zal er jaarlijks een
inventarisatie moeten plaatsvinden tot het gebied een stabiele toestand kent wat betreft
vegetatieontwikkeling. Met name wat betreft de vogels van de rode lijst is het ook interessant
om de komende jaren te kijken hoe de verschillende soorten op de nieuwe situatie gaan
reageren.
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