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Door de KNNV afdeling Epe en Heerde zijn door leden van de afdeling Vo van de werkgroep VoZoVAR (vogels, 
zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen) broedvogels gekarteerd in de Vorchterwaarden. Deze uiterwaard ligt ten 
oosten van Vorchten langs de Gelderse IJssel. Naast de broedvogelkartering zijn alle overige waargenomen vogel- 
soorten genoteerd gedurende de periode januari tot en met medio november 2002. 
Alle waargenomen vogelsoorten worden in dit verslag behandeld. 

Voor deze broedvogelkartering zijn zestien veldbezoeken gehouden voor de registratie van broedende vogels. 
Het hoge aantal veldbezoeken is onder andere veroorzaakt door de inundaties die delen van de Vorchterwaarden 
gedurende het VOO jaar onder water zetten. Door de overstromlligen waren een aantal broedvogels genoodzaakt na 
droogval weer nieuwe territoria te bezetten. De opnames van de karteringen moesten hierdoor geïntensiveerd 
worden. 
Damaast zijn extra nachtelijke bezoeken gehouden in verband met de vestiging van Kwartelkoningen in verschii- 
lende opéénvolgende weken in mei en zelfs in juni. 

In 2002 zijn 43 soorten als broedvogel vastgesteld met een totaal van 228 temtoria. 
Interessant is dat in 1975 een broedvogelkartering is uitgevoerd voor de realisering van de avifauna 'Grote Rivieren' 
en in 1993 in opdracht van Staatsbosbeheer voor het beschrijven van doelen en beheer. In dit broedvogelvetslag zijn 
vergelijkingen van de aanwezigheidvan broedvogels beschreven ten opzichte van 1975 en 1993. 

Geconstateerd is dat verschuivingen plaatsvinden van onder andere steltlopers, ruigteminnende soorten en soorten 
die in opgaande begroeiingen broedbiotopen hebben. 
De Gnitto heeft het moeilijk in de uiterwaarden, onder andere vanwege de botanische doelstellingen die Staats- 
bosbeheer voor haar eigendommen in de Vorchterwaarden heeft vastgesteld. Wulp en Gele kwikstaart profiteren van 
de extensieve begrazing in het reservaat op de oeverwal. Grauwe ganzen vertonen een spectaculaire groei in Neder- 
land, waarbij het rivierengebied duidelijk favoriet is. Ook in de Vorchterwaarden worden gedurende het voorjaar 
grote aantallen Grauwe ganzen waargenomen. Het broedsucces is echter gering in deze uiterwaard. In 2002 is het 
broedsucces negatief beïnvloed door enkele hoog water perioden. 

Vogelsoorten die gebonden zijn aan uitgegroeide heggen met opgaande essen en wilgen doen het goed in de 
Vorchterwaarden. In 2002 zijn meer soorten van bosvormende struwelen genoteerd dan tijdens de voorgaande 
broedvogelkarteringen. Het effect van het uibasteren van heggen en het laten uitgroeien van heggen heeft een 
positief effect op bomugelsoorten. 

Opvallend is de aanwezigheidvan vier Kwartelkoningen 2002. Hoewel al enkele jaren Kwartelkoningen in de 
Vorchterwaarden worden gesignaleerd is vier roepende mannetjes in 2002 een topper. 

In de Vorchterwaarden zijn voor een aantal vogelsoorten belangrijke graslandbiotopen aanwezig, vooral de ruigte- 
minnende soorten en soorten die broeden in extensief beheerde graslanden zijn toegenomen. Soorten die afhankelijk 
zijn van agrarisch beheer dat gericht is op de instandhouding van broedende steltlopers zijn afgenomen. Behalve de 
Kwartelkoning komen niet veel Rode Lijst soorten voor. De Vorchterwaarden heeft een agrarisch karakter met een 
oud heggenpatroon. In deze uiterwaard zijn vrijwel geen ontkleiingen uitgevoerd; veel open water en moeras is niet 
aanwezig. Aangezien veel Rode Lijst soorten aanwezig zijn in sîructuunijke biotopen is de afwezigheid van Rode 

, .- 
Lijst soorten verklaarbaar. 



Inleiding 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Epe en Heerde organiseert vrijwel jaarlijk één 
of meerdere broedvogelinventarisaties in de gemeenten Epe en Heerde. Het doel van deze broedvogelinventarisaties 
is veelzijdig. De MVNVverzamelt wetenschappelijke informatie die door de beheerders van de geutventariseerde 
gebieden gebruikt kan worden voor het beheer: Daarnaast is een evenzo belangrijk doel van de inventarisaties het 
bevorderen van gemeenschappelijke activiteiten binnen de vereniging. Deelname aan de inventarisatie is voor leden 
en niet leden van de KNNVmogelijk en heeft hierdoor ook een educatief - en voorlichtend karakter. 

In 2002 zijn in vijf gebieden broedvogelinventarisaties uitgevoerd; één van deze gebieden is de Vorchterwaarden. 
De inventarisaties zijn uitgevoerd door leden van de vogelwerkgroep (VóZoVAR - vogels, zmgdzeren, vissen, 
amfibieën en reptielen) van de afdeling Epe en Heerde. 

In de Vorchterwaarden zijn m het verleden meerdere broedvogelinventarisaties uztgevoerd In 1975 is een broed- 
vogelinventarisatie uitgevoerd ten behoeve van de samenstelling van de '!Avifauna GroteRivzerenf' en in 1993 is een 
kartering uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer in het kader van het regio monitoringsprogrmma. In dit 
kader heeft de MVNVafdeling Epe en Heerde in 1993 ook een kartering in samenwerking met SOVON uitgevoerd 
In 2002 is zevstandig een kartering uitgevoerd diepast binnen het stramien van de bedrijfssiuring van Staats- 
bosbeheer; een herhalingsmventarisatie volgens het regio monitoringsprogramma. Iedere tien jaar worden in de 
objecten van Staatsbosbeheer inventarisaties uitgevoerd voor de beoordeling van doelen en beheer. Naar aanieidzng 
van de resultaten van de inventarisaties worden eventueel de doelen en het beheer aangepast 
Deze broedvogelinventarisatie geeft de mogelijkheid om de resultaten van voorgaanàe inventarisaties te vergelij- 
ken. 

Een dankwoord is voor Jaap Rouwenhorst, werkzaam bij bureau Terreinbeheer van Staatsbosbeheer Gelderland die 
de stippenkaarten in Arc-view (invoer soorten) vervaardigde en het eerste concept van commentaar voorzag. 



Situering 

De Vorchterwaarden liggen in de gemeente Heerde en worden in het zniden begrensd door camping Usselhoeve en 
in het noorden door de Veerweg; de weg naar het veer over de Ussel van Vorchten naar het Overijsselse Wxjhe. 
De westgrens wordt gwormd door de Veluwse bandijk e& de oostgrens door delissel (topografische kaart 1:25.000 
Wijhe 27 E). De Vorchterwaarden liggen in de atlasblokken 27-35 en 27-36. 

Gehventnriseersle opper- 
v&kfe: 95 h 

Status uiterwaarden -Vogelrichtlijn 

De IJsseluitemaarden vallen onder de werking van de Vogelrichtlijn. Dit betekent dat in Europees verband een 
beschermende status geldt voor die gebieden die onder de werking van deze richtlijn zijn geplaatst. 
Beheer, inrichting en gebruik van deze gebieden dient (mede) afgestemd te zijn op het behoud van de vogelsoorten 
die voor het betreffende gebied van Europees belang zijn (mstandhoudingsverplichting Vogelrichtlijn), alsmede 
voor andere soorten die voomiloeien uit de beschermingsbepalingen van de Habitatrichtlijn. Naast de primaire 
vogelsoorten waarvoor de instandhoudingwerplichting geldt, zijn nog een aantal soorten waarvoor de Ussel erg 
belangrijk is en waarvoor de beschermende maatregelen ook gelden. 
Een gebied is dus aangewezen voor een concreet benoemd aantal vogelsoorten en moet ten bate van die soorten 
beheerd en onderhouden worden. 
Natuurbeheer, of het nu gaat om traditionele agrarische beheersvormen of om begeleiding van ontwikkeling onder 
invloed van natuurlijke processen zoals begrazing, overstroming, erosie en dergelijke, leidt direct of indirect tot 
bepaalde terreintypes. Deze terreintypes met de daar voorkomende vegetaties vonnen de biotoop voor onder andere 
vogels. Veranderingen in beheer of inrichting van een terrein zullen leiden tot wijziging in de beschikbaarheid van 
biotopen en daarmee tot veranderingen in de geschiktheid van dat terrein voor vogels. Op grond van de instandhou- 
dmgsverplichtiogen van de Vogelrichtlijn is een directe noodzaak voor toetsing aanwezig bij wijzigingen van beheer 
en of inrichting. 

Voor de IJsseluiterwaarden gaat het primair om de volgende vogelsoorten: Wilde zwaan, Kwartelkoning, Reuzen- 
stem en Usvogel. 

* Wilde zwanen zijn talrijk in de omgeving van de Vorchterwaarden tijdens wintermaanden met strenge vorst. De 
slaapplaats ligt in de Buitenw%ìden. 

* De Kwartelkoning broedt sinds enkele jaren geleden vrijwel jaarlijbs in de Vorchterwaarden; in 2002 waren vier 
ex. aanwezig. 

* De Reuzenstern is een trekvogel die vrijwel ieder jaar in de omgeving van Deventer wordt waargenomen. 
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Vorchterwaarden in het landschap 

De Vorchterwaarden onderscheiden zich van veel uitewaarden langs de Ussel. Het is zeer bijzonder dat in dezc 
uiterwaard slechts enkele delen ontkieid zijn ten behoeve van de baksteenindustrie, wdat het ovcrgmte deel geo- 
morfologisch nog vrij ongeschonden is in deze uiterwaard Het is op zich al uniek dat Gch onder het regiem van de 
rivier de IJsse.1 &ze uiterwaard zich heeft kunnen ontwikkelen zonder grootschaiige outkleiingen. 
Ook zijn in deze uiterwaard geen ontzandingen tot stand gekomen die in veel uiterwaarden geleidhebben tot de 
aanwezigheid van diepe waterplassen. ;. , 
Opvallend is de aanwezigheid van de vele meidoornhagen die meer dan honderá jaar oud zijn en zeer karakteristiek 
zijn voor het Usseiiandschap. De voormalige eigenaren en huidige eigenarenzijn zuinig op deze lijnvormige 
begroeiingselementen. Vooral de ui@groeide meido~rnhagen~ijn erg belangrijk voor vageIsoorten die broeden in 
siruiken en opgaande beplantingen. 
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De beleving van de Vorchterwaarden vindt vooral plaats van de Veluwse bandijk en de zomerkade langs de IJssel. 
Karakteristiek in de Vorchterwaarden zijn de ongeschonden oeverwallen langs de Ussel waar zich door het exten- 
sieve beheer van Staatsbosbeheer interessant stroomdalvegetaties ontwildrelen. Na een decennia extensief beheer 
worden zeldzame planten zoals Kmisdistel en Veldsalie die gebonden zijn aan relatief voedselarme situaties weer 
aangetroffen. 

Het open landschap van de Vorchtemarden vormt gedurende de wintermaanden het decor van foeragerende Kol- 
en Grauwe ganzen. De aanwezigheid van belangrijke slaapplaatsen in de Buitenwaarden en de Duurserwaarden va 
Wijhe zijn debet aan de functie van ovenvioteringsgebied van de Vorchterwaarden voor ganzen. 

Abiotiek 

De Vorchterwaarden bestaan grotendeels uit afzettingen van rivierklei met aan de rivierzijde zanderige oeverwalle 
en langs de Veluwse bandijk hogere zavelgronden. In het noordelijke deel ligt een laag complex dat regelmatig 
inundeert met rivierkwel. In het centrale noordelijke deel liggen twee kleine moeraswmplexen op rabatten, bestaa 
de uit riet, lisdodde en liesgrasvegetaties. In het znidelijke deel ligt de Worperhauk, een voormalige rivierarm die 
geen verbinding met de rivier heeft. 

Waterstanden 

De waterstanden gedurende het broedseizoen zijn van belangrijke invloed op de aanwezigheid van broedvogels. . 
Wanneer gedurende het vroege voorjaar hoge waterstanden op de IJssel leiden tot inundaties in de uiterwaarden, 
zullen bepaalde soorten water- en moerasvogels hiervan profiteren ten koste van weidevogelsoorten. Ook hoge 
waterstanden tijdens het broedseizoen, gevolgd door iouodaties kunnen een behoorlijke verschuiving teweeg bren 
gen in de broedvogelpopnlaties. 
In 2002 leiden hoge waterstanden gedurende het voorjaar tot drie maal toe tot beïnvloeding van de broedvogel- 
populaties in de Vorchterwaarden. Weidevogels als Kievit, Grutto en Wulp vestigden zich laat in het seizoen op hu 
definitieve broedplaats. Maar ook watervogels zoals Meerkoet en Wilde eend konden na de eerste hoogwaterflux 
weer opnieuw aan de slag. 
Ook spoelden de eieren uit de nesten van Grauwe ganzen, wat uiteindelijk leidde tot slechts drie territoria en één 
broedsel van deze ganzensoort. 

Landschapselementen 

Karakteristiek in de Vorchterwaarden zijn de meidoomhagen, waarvan een aantal dateren uit de vorige eeuw. In 
totaal zijn circa zes kilometer meidoomhagen aanwezig. De hagen die in eigendom en beheer zijn van 
Staatsbosbeheer zijn deels uitgerasterd en worden niet gesnoeid. In diverse hagen zijn solitaire Essen die 
karakteristiek zijn voor het rivierenlandschap. 

Eigendom en beheer 

Staatsbosbeheer 48 ha 
DomeineaiRWS 3 ha 
Particulier 44 ha 

Totaal 



Sinds 1993 heeft Staatsbosbeheer via het ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visenj 48 ha in 
eigendom en beheer. Het beheer van Staatsbosbeheer 
in de Vorchterwaarden heeft een primaire botanische 
doelstelling dat is gericht op de ontwikkeling van 
stroomdalgraslanden. Vegetatiekundig gezien richt 
zich het behaex op de ontwikkeling van glanshaver- 
hooilanden, kamgrasweiden en droge schraallanden. 
De uitvoering van het beheer vindt plaats via dein- 
scharing van vee van derden uit Veessen, v010hten en 
Wapenveld. In het mesendeel van de oppervlakte vindt 
extensieve seizoensbegrazing plaats en in een kwart 
van de oppervlakte wordt maaibeheer toegepast. 

Hoewel het beheer zich primair richt op botanische 
1 doelen, wordt ook rekening gehouden met avifaunisti- 

sche doelen; bijvoorbeeld wanneer Kwarteikoningen 
I aanwezig zijn, wordt het maaitijdstìp verschoven. 

Eigendom StaaLvbosbeheer: 48 ha De eigendommen van Domeinen betreffen een gedeel- 
te van de zomerkade langs de rivier. Het beheer van dit 

gedeelte is analoog aan de aangrenzende percelen, aangezien geen afzonderlijk beheer wordt uitgevoerd. 
Het beheer van de overige particuliere eigendommen is divers; naast extensief maaibeheer in het kader van overeen- 
komsten die zijn afgesloten in het kader van de RBON (nu Programmabeheer), vindt ook zeer intensief beheer 
plaats in de vorm van de teelt van snijmais op de hogere delen. 

Openstelling 

De Vorchtenvaarden zijn voor publiek opengesteld in verband met de botanische doelstelling. In de praktijk bete- 
kent dit dat met name het oostelijke deel vanaf camping Usselhoeve betreden wordt door sportvissers die op de 
zomerkade langs de Ussel vissen. 
Langs de Worperhank is tijdens de dijkverzwaring een schouwpad aangelegd dat toegankelijk is voor auto's. Het 

, gebmik van het schouwpad blijft beperkt door sportvissers die hun auto parkeren om in de Worperhauk te vissen. 
De Worperhank is voor de sportvisserij verhuurd aan de Hengelsportvereniging 'De Snoekbaars'. 

p' I Veldwerk 

l Vanaf medio maart tot eind juni zijn meer dan 16 invenarkaties gehouden variërend van volledige veldbezoeken tot 
gerichte soortinventarisaties. In totaal is ruim dertig uur aan het veldwerk besteed. Er is vanat~onsopgang geïnven- 
tariseerd en er zijn diverse midnachtelijke beweken gehouden voor de invenarkatie van vogels die 's nachts actief 
zijn. Daarnaast zijn ook overdag inventarisaties verricht, aangezien een aantal vogelsoorten zich overdag goed laat 
waamemcu cn registreren. 

In het veld zijn alle waarnemingen op een vel- 1:lO.W ingeteken4 naast overige informatie zoals bijvoor- 
beeld waamemingen van doortrekkende vogels en niet broedende pleisterende vogels. 

5 Het veldwerk is onder prima omstandigheden uitgevoerd. Slechts eénmaai is een inventarisatie verschoven vanwege 

i neerslag. 
k, 

Aan het veldwerk is 50% tijd meer tijd besteed dan aan de reguliere broedvogelbarteringen die voor Staatsbos- 
beheer doop SOVON worden uitgevoerd. Deze extra tijdsbesteding heeft geleid tot veel aanvullende waamemingen 
van met name weidevogels die gedurende het broedseizoen zich vestigden in de Vorchterwaarden. i- 



Deelnemers 1 
ieden van de vogelwerkgmep die aan één of meerdere inventarisaties hebben deelgenomen, zijn: Mathijs Bootsm 
Frans Bosch, Fred Broekman, Henkvan Gelder, Jeroen Haas, Rudie Heideveld, Bertns Hilberink, Jan Knyper en 
Gert Prins. 

Tabel I : overzicht tijdsbesteding inventarisaties 

Inventarisatie Vorohterwaarden 2002. Oppewlakìe 95 ha 
datum aanvang einde iijd opmerking 
14-mrt 7.45 9.45 200 - 

15-mrt 6.45 9.05 2.M 
24-mrt 10.00 12.00 2.00 
l-apr 9.00 11.30 1.50 hoog water 
7-apr 9.15 11.45 1.50 
14-apr 7.00 11.15 3.15 
30-apr 5.15 8.15 3.00 
l l-mei 8.15 10.00 1.45 slenken nat 
18-mei 6.00 8.30 2.30 
25-mei 16.00 18.W 2.00 
25-mei 23.00 24.00 1 .M) 

31-mei 0.30 13.00 0.30 
7-jun 5.00 8.15 3.15 
9-jun 8.45 11.00 2.15 
21-jun 23.00 24.00 1 .OO 
2ajun 8.00 10.30 2.30 

?i nn 

Gem. per ha 19.5 min 

Interpretatie veldwerk l 
Na het veldwerk breekt het spannendste moment aan; de uitwerking van de veldinventarisaties. Het uitwerken is 
minutieus detailwerk dat leidt tot de bepaling van het aantal territoriumhondende soorten en het aantal per soort. 
De uitwerking heeft als resultaat dat zogenaamde soortkaarten ontstaan, waar per soort de cluster van een territori 
nm zichtbaar wordt gemaakt via een vastgestelde codering. 
De interpretatie van de temtoria is gebaseerd op de methodiek die SOVON heeft ontwikkeld. Van deze methodiek 
moet soms afgeweken worden, aangezien vogels niet altijd volgens een gestandaardiseerde methode temtoria 
bezetten. In 2002 betrof dit specifiek het fenomeen VOO rjaarsinundaties. Tot driemaal bereikte een hoogwatergolf( 
de uiterwaarden en werden vooral de soorten die in graslanden broeden getroffen door hoog water. 
De soorten die opnieuw territoria veroveren, moeten weer gekarteerd worden. Interpretatie van territoria dient in 
zo'n situatie aangepast te worden aan de veldsituatie. 

Toepassing resultaten en interpretatie ~ 
Het is erg belangijk dat voor iedere inventarisatie gebmik gemaakt wordt van dezelfde methode, zodat per gebied 
vergelijkingen gemaakt kunnen worden. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om andere uiterwaarden die op dezelfde wijze zijn geïnventariseerd te vergelijken 
met de ~orchterwaardeii. 
Voor het beheer is het noodzakelijk dat stippenkaarten per vogelsoort worden vervaardigd die zo exact mogelijk 
weergeven waar de desbetreffende vogelsoort een temtonurn bezet heeft. Voor de broedvogels die gebonden zijn 



aan moeras, hagen en struwelen vormt de plaatsbepaling weinig problemen, aangezien zang- en watervogels erg 
plaatsgebonden zijn. Deze plaatsgebondenheid van zangvogels wordt gedurende het broedseizoen weinig verstoord, 
aangezien hagen in de regel niet tijdens het broedseizoen worden geknipt en riet en moeras tijdens het broedseizoen 
niet gemaaid wordt. 
De vaststelling van territoria van weidevogels levert veel meer problemen op in verband met vroege voorjaars- 
beweiding buiten het reservaat en de exploitatie van mais in de uiterwaarden. Daarnaast leveren voorjaarsinundaties 
in de uiterwaarden stress voor weidevogels die hun nesten zien overstromen. Na de overstroming moet weer een 
nieuw territorium "veroverd" worden. Tevens vindt in het reservaat hervestiging van weidevogels plaats, die 
binnendijks verstoord zijn door agrarische werkaamheden. Het resultaat van deze weidevogelbewegingen is dat 
niet volstaan kan worden met de standaard methodiek voor inventarisaties, maar dat meer inventarisaties uitge- 
voerd moeten worden om een goed beeld te krijgen van de territoria gedurende het broedseizoen. 
Vooral in 2002 was dit het geval; tot drie maal toe inundeerden de Vorchterwaarden met Usselwater en werd het 
klaarmaken van maispercelen vrij laat uitgevoerd, waardoor veel nesten overstuur gingen en hervestigingen van 
broedende weidevogels plaatsvonden in de graslanden. 

Soorten, aantallen en status 

Op de broedvogellijst zijn alle broedvogels opgenomen die gedurende de periode 1975 tot en met 2002 als broed- 
vogel in de Vorchterwaarden zijn genoteerd. De lijst is niet compleet, aangezien alleen in 1975,1993 en 2002 volle- 
dige broedvogelinventarisaties zijn nitgevoerd. 
In 2002 zijn 43 soorten als territoriumhoudende broedvogel vastgesteld in de Vorchterwaarden. Het totaal territoria 
bedroeg 228. 



Krakeend 2 1 

Fazant 1 6 3 
Waterral 2 2 1 1 I 2 

Kievit 1 5 4 19 17 16 
Wulp 2 2 13 12 18 
Grutto 2 6 4 15 12 7 
Tureuiur 2 1 1 3 

Veldleeinverik 1 4 

Grasmus 2 1 1 !a 9 

Kneu 2 1 

In de broedvogeltabel u 
de vastgestelde broedvo 
tabellen weergegeven v; 
de jaren 1975,1993 en 
2002. In deze jaren zijn 
complete bmedvogelinv 
tatisaties in de Vorchter 
waarden uitgevwd. 

Toelichtmg V: 
veeleisenàheui 
in kolom twee naast liet 
overzicht van de soorter 
onder de V de veeleigen 
heid uitgednikt in een g 
De veeleisendheid geeft 
indicatie over deversoh 
lende eisen die broedvo, 
stelien aan hun biotoop. 
Er zijn vogelswrten me 
een ruime en soorten 
een smalle biotoopkeuzi 
Hiervoor wordt de term 
veeleisendheid gebruikt 
Soorten met een brede t 
toopkeus noemen we 'w 
nig kritisch' (biiv. Kievi 
soirten met een smalle 1 
toookeus 'kritisch' ibiiv. . , 
Kwartelkoning). Over h 
algemeen k m e n  in slec 
oihvikkelde terreintype 
alleen weinie kritische 
soorten voor (bijv. mais 
akkers in de Vorshterwa 
den. In goed ontwikkelt 
terreinen komen ook kri 
sche soorten voor (bijv. 
oeverwaüai in de Vorch 
waarden). 
In de kolom is 
1: webig hitische soo11 
2: vrij kritische soorten; 
3 kritische swrien. 

De dunkere arïïring 
betreft soorten die niet i 
opgenomen in de SOVC 
rappottage Usseluiterwr 
den 2002. 



De aanwezigheid van kritischesoorten zegt dus veel over de kwaliteit van de broedvogelgemeenschap en het 
terreintype. Vooral voor beleidsmakers, inrichters en beheerders is de indeling van vogelsoorten in categorieën 
belangrijk, De beleidsmaker wil weten wat het effect is van de impbmentatie van doelen (inclusief bijbehorende 
soorten) in het landeiijk gebied, de inrichter wil de effecten weten van de inrichting en welke doelenmet bijbe- 
horende soorten hij of zij na wn ontwerp kan verwachten en de beheerder wil weten waarvoor hij of zij beheerd en 
of de gestelde doelen wel gehaald worden. 

Status broedvogels 

Om de status vasi te stellen van zeldzaamheid of schaarsheid van bmedende vogels in Nederland wordt de zoge- 
naamde de Rode Lijst gehanteerd. Op deze lijst staan aiie vogelsaorten die zeldzaam of schaars zijn en in het 
bestaan in Nederland worden bedreigd door welke oorzaak dan ook. 

Overzicht Rode lijst soorten Vorchtemaarden 

Soort Totaal territoria Foeragerend Doortrek 
Ooievaar 1 
Zomertaling X 

Blauwe kiekendief X - 

Kwartelkoning 4 
Kemphaan X 

Watersnip X X 

Grutto 7 X 

Tureluur 3 X 

Visdief X 

Kerkuil x 

R Steenuil X 

IJsvooel X 

Toeüchh'ngRode Irjst. 
Uit het overzicht blijkt datgedu- 
rende ZOD2 tijdens het broedsei- 
men vier soorten van de Rode 
lijst in & Vorchîmmuden aan- 
wezig waren en datzes Soorten 
cegekmtig in dezeuitemaatden 
foerageetden en in deamgevuig 
een territorium bezetten. 
Zeven w e n  van de Rode lijst 
werden gedurende de periode 
van de voorjaarstrek in de 
Vorchterwaarden waargenomen. 
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Vergelijking broedvogelgegevens 

In 1975,1993 en in 2302 zijn gebiedsdekkende bmedvogelkaxte~gen uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid om 
een overzicht te presenteren van verdwenen en nieuwe broedvogels in de Vorchterwaarden. Het begrip verdwenen 
en nieuwe broedvogelsoorten is een subjectieve benadering, aangezien de informatie gebaseerd is op drie inventari- 
saties. Een soort die in 1975 wel heeft gebroed en niet in 1993 heeft gebroed, kan bijvoorbeeld wel gebroed hebben 
in 1994 of navolgende jaren. Aangezien niet ieder jaar wordt geïnventariseerd is een vergelijking alleen mogelijk 
van de drie jaren dat een volledige broedvogelkartering is uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat van bepaalde broed- 
vogels trends beschreven kunnen worden. Van de Veldleeuwerik bijvoorbeeld weten we dat deze soort in de Vorch- 
terwaarden niet meer broedt sn in veel gebieden een sterke achtemitgaug vertoont. 

In 1975 broedden nog vier paar Veldleeuweriken in de Vorchterwaarden, terwijl in latere jaren tijdens veldbeweken 
en karteringen is vastgesteld dat deze soort qet,meer tijdens het broedseioen aanwezig was. Van de Veldleeuwerik 
kan dus geconstateerd worden dat het voor de V O r c h t e ~ d e n  een verdwenen broedvogelsoort is. Voor andere 
soorten ligt dit anders Bijvoorbeeld de Zomertaling is een soort die in de uiterwaarden langs de Ussel zich opportu- 
nistisch gedraagt en het ene jaar wel in de Vorchterwaarden broedt en het daaropvolgende jaar niet en dus een lasti- 
ge soort is om te gebruiken voor vqelijkingea Het is inmiddels ook bekend dat Zomertalingen eengemakkelijke 
prooi blijken te zijn van Haviken. Hoewel in 2002 drie paar Haviken broeden in de Duurserwaarden en het Fort- 
monderbos weten we niet of de aanwezigheid van de Havik debet is aan de afwezigheid van de Zomertaling in de 
Vorchterwaarden. 



Kwartelkoningen gedragen zich als invasiesoorten die het ene jaar talrijk aanwezig zijn en het daaropvolgende jaar 
in kleine aantallen aanwezig kunnen zijn, terwijl het broedbiotoop ongewijzigd is. Zo is voor iedere soort achter- 
grondinformatie beschikbaar die de relativiteit van verdwenen of nieuw op een bepaald moment onderbouwt. 
De tabel van verdwenen en nieuwe soorten moet vanuit deze achtergond geïnterpreteerd worden. Wel zijn er een 
aantal aspecten die te verklaren zijn vanuit de landschapsecologie. Het vetschijnen van soorten die gebonden zijn 
aan bos en struwelen zoals Tuinfluiter, Spotvogel en V i  valt te verklaren uit het feit dat de heggen op de eigen- 
dommen van Staatsbosbeheer uit kunnen groeien en de ontwikkeling van bomen in landschapselementen getole 
reerd wordt. Vooral soorten die gebonden zijn aan verticale landschapselementen profiteren hiervan. 



Vergelijking broedvogelkarteringen 1975, 1993 en 2002 

Verdwenen soorten Aantal Aantal Nieuwe soorten Aantal 
1975 1993 2032 

Fuut 1 
Ooievaar 1 
Wintertalinfl 1 

Zomertaling 1 
Grauwe gans 3 
Niiloans 2 , ., 

Torenvalk 1 
Kwartelkoning 4 

Holenduif 1 
Veldleeuwerik 4 

Spotvogel 1 
Tuinfluiter 1 

Pimpelmees 1 
Pi dier 7 . - 
Vink 7 

Vogelgroepen 

Voor het beheer van een object is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de eisen die de verschillende soorten 
stellen aan hun biotoop. Voor het leggen van verbanden tussen vegetatie, landschap en vogels is veel informatie en 
kennis nodig. Naast de inventarisatie van vogels, is het karteren van vegetaties noodzakelijk en inzicht in land- 
schappelijke processen noodzakelijk. Voor dit verslag van de broedvogelbevolking voert het te ver om hier dieper 
op in te gaan. '~el is het van belang dat de verklaring voor de aan- of afwezigheid van bepaalde vogelsoorten in een 
gebied niet bemst op toevalligheden. 
Vogels kunnen ingedeeld worden in ecologische groepen, net zoals individuele planten ingedeeld worden in plan- 
tensociologische groepen. De indeling in ecologische vogelgroepen maakt het mogelijk om de kwaliteit van een 
bepaald gebied te waarderen. Binnen een vogelgroep zitten vogelsoorten met overeenkomstige biotoopeisen. 
Wanneer de vogelbevolking wordt opgedeeld in groepen van soorten die ongeveer dezelfde eisen stellen aan hun 
biotoop, wordt het verband tussen de aanwezige broedvogelbevokiig en de terreinkenmerken meer inzichtelijk. 
Voor iedere vogelgroep zijn de biotoopeisen vertaald in een set terreinkenmerken. Veel van deze terreinkenmerken 
zijn door de beheerder van het desbetreffende terrein te beinvloeden. Hiermee is de relatie gelegd met het belang 
van goede broedvogeikarteringen die dus een belangrijke bijdrage h e n  leveren voor de shuing voor de aan- 
wezigheid van bepaalde vogelgroepen m een gebied. 
In uiterwaardgraslanden h e n  acht vogelgroepen voorkomen. In onderstaande lijst zijn deze vogelgroepen ver- 
meld met bijbehorende aangetroffen soorten in de Vorchterwaarden. 
IIet overzicht is gebaseerd op dc landclijkc systcmatick van SOVON en Staatsbosbeheer en geeft inzicht in de te 
verwachten vogelgroepen. In de eerste kolom zijn op de tweede regel het aantal te verwachten vogelsoorten van de 
desbetreffende vogelgroep opgenomen. Het betreft een indicatie voor goed ontwikkelde gebieden van voldoende 
omvang. Hoewel de landelijke systematiek alleen gebruikt kan worden voor goed ontwikkelde gebieden, willen we 
toch de informatie geven zodat inzicht wordt verkregen in deze systematiek. 



Overzicht vogelgroepen, bi-peisen en vogelsoorten, Vorchtemrarden 1 
ZOmWllnggr~ep: drassige, Stnidilurrijke grazige vegetaties; plaatselijk open water. 
max. soorten: 12 Pupeneiger, Ooievaar, Wlntettaling, SDmertaiing, Slobeend, Kemphaan. Watersnip, 

Dwergmeeuw, Visdief, Zwartestem. Velduil en M e  lanil<staait 
Gruttogroep: vochtigetot drassige grazige vegetaties. 
max. soorten: 6 Krakeend, Wilde m a ,  Kwartelkoning, GmIto,Tureluur en Paapje. 
Veldleeuwetikgroep: natte tot droge grazige vegetaties. 
max. soolten: 8 Patrijs, Kwartel, Scholekster, Klevit, Wulp, Veldleeuwerik, Graspieper en Grauwe 

gors. 
Grmusgroep: struwelen, opslag en zeer jong bos, bosranden met struiken. 
max. soorten: 11 Heggenmus, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Bosrlehanger, Spotvogel, 

Braamslulper, Grasmus, Tulniluiter, FMs, Grauwe klauwier en Kneu. 
Putter-g~ep: bomen en bomengroepen mef struiken, bosranden. 
max. soorten: 7 Kramsvogel, Ekster, Zwam? W, Europese kanarie, Groenling, Putter, Barmiis. 
Zwarte roodstaartgroep elven, bebouwing in cultuurtand. 
max. soorten: i3 Holenduif, Turkse tortel, Kerkuil, Steenuil, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, 

Witte kwikstaart, Zwarte mdstaart, Kauw, Spreeuw, Huismus en Ringmus 
Fmnt-groep: migten, vochtig tot nat. 
max. soorten: 9 Blauwe kiekendief, Grauwe kiekendief, Patrijs, Fazant, Watersnip, Wulp, Velduil, 

Graspieper en Paapje. 

Vetgedrukt zünde soorten van de desbetmPEende vogelgmep die in de Vorehterwaarden in 2002 met een 
territorium ~ j n  vastgesteld. 

De grafiek geeft een overzicht van het totaal aantal swrten dat per vogelgroep gerubriceerd is en het aantal 
vogelsoorten dat per vogelgroep in de Vorchtemaarden is vastgesteld. ( d o w e  kolom). 

Voor de a n a l y ~  van de ~oreht6&den is een correctie uitgevoerd naar het aantal te verwachten soorten en het 
aantal werkelijk vastgestelde soorten per vogeígmep. Deze oonectie is uitgevoerd, aangezien het niet reëel is dat 
een aantal vogelsoorten ooit zal broeden in deVorchteiwaarden en wel zijn opgemen  in één van de zeven vogel 
groepen. Vogelsoorten die wmrsehijjnlijk nooit d e n  broeden in de Vorchte-den zijn bijvwrheeld Blauwe 
kiekendief en Europ&marie. Daarnaast zijn in de oorrectie .pan de vogelgroepen voor de Vorchteiwaarden soort 
opgenomen die er wel kunnen bmeden, maar die landeiijk een aehte~itgang vertonen. Bijvoorbeeld de Parijs en c 
Veldleeuwerik zijn twee soorten die een respectievelijk niet gebroed hebben en of verdwenen swrten zijn. 



Toelichting correctie vogelsoorten Vorchterwaarden 

Zomertaüng-pep 
Vier vpn de vijf so~r@his in M)(12 als hroechogel vastgesbid, beitdhg abtbrak-in 200% îem-j1 deze Soott 

in voorgaanderegelmatig broedde in de VorchterwWen. 
Grutto-gwp 
Alle vijf +e verwachten soorten wasen in BJûZ $Is broedvogel m d g .  
Vellaleemnierk-gmep 
Drie van de zeven te venvachten swrten werden in 2002 aangatroffen. Pafrijs en Kwartel werden niet waar- 
genomen en Veldleewerik en Graspieper werden allen tijdens de voorjaarstrek gen~teerd. 
Grasmus-groep 
Alle ach3 soorten die verwacht kunnen worden, waren ui 2002 als broedvogel aanwezig, hiermee scoort deze 
vogelgroep erggoed. 

s, hmr-groep 
Drie van de vijf te verwachîen soorten w w n  in 2002 aanwezig. Kramsvogel en Groenhg ontbraken. De Groen- 
lipg is btodvogel van de erven langs de Veluwse bandijk en werd hemgerend en ove~iieg$nd~aapgetrbffen. 
DeKraInsvogel is een incidentele broedvogel van het binnendijks gelegen gebied. Op 30 april wed een alar- 
mered in &&rchterwapden waargenomen. 
Zwmte~modstaarCgmep 
'Mee van de vier mrten w& aangetroffen. Holenduif en Spreeuw ontbraken, temijl deze twee soorten algeme- 
tre broedvogeis zijnvan ae binnendijks gelegen m e n  en beplantingen. Van de Steenuil die ook tot dme groep 
hehmrt, is bekend dat vrij weinig in de uiterwaden wordt gebroed. 
Pazant-gmep 
Tcvec van de zes soorten werden in 2002 genoteerd. Soorten als Patrijs, Watersnip, Graspieper en Paapje ontble 
,&n als broedvogel. Opgemerkt dient te worden dat in sommige jaren Paapjes vr?j lang in ket voorjaar m de 
Vor~htemaarden blijven ' h q n ' .  

Conclusie aanwezigheid soorten in de vogelgroepen 
J 

Zomertaiing-groep: het aantal soorten van deze groep kan van vier naar vijf soorten wanneer de 
Zomertaling wel broedend wordt aangetroffen. 

Gruttn--groep: op dit moment in deze groep geen toename te verwachten. - Veldleeuwenk-groep: in deze groep lijkt vooralsnog geen toename te verwachten, aangezien het vier 
(P&@, Veldleeuwerik, Graspieper en Veldleeuwerik) van de vijf potentiële 
soorten van deze vogelgroep landelijk aehternitgang vertonen. 

Grasmus-gmep: deze groep scoort goed; de verwachting is niet dat op korte termijn deze groep 



zich uitbreidt. het valt niet te verwachten dat bijvoorbeeld de Grauwe klauwier 
zich op korte termijn zal vestigen in de Vorchterwaarden. 

Potter-mep: Kramsvogel en Groenling zijn bij een toename potentiele broeders. Op korte 
termijn echter niet te verwachten. 

Zwarte roodstaart-groep: in verband met de biotoopeisen van de overige soorten geen uitbreiding van 
soorten mogelijk. 

Fazantgrnep: de potentiële soorten hebben hoge biotoopeisen waar de Vorchterwaarden n i ~ .  
aan kan voldoen. 

Locatie broedvogels 

Voor de beheerder Staatsbosbeheer is het interessant om de locatie van de broedvogeltemtoria in beeld te hebben. 
Door Staatsbosbeheer worden doelen bepaald en voor ieder doel zijn zogenaamde doelcomponenten vastgesteld. 
Deze doelcomponenten zijn meetbaar zodat vergelijkingen met andere reservaten met dezelfde doelen mogelijk 
zijn. 
Voor een select aantal vogelsoorten is een overzicht samengesteld van de territoria in het reservaat van Staatsbos- 
beheer, in de percelen met beheersbeperkingen en in agpuisch beheerde percelen. Het overzicht beperkt zich tot 
soorten die in graslanden broeden, aangezien graslandbmeders het meest kwetsbaar zijn en stmweelsoorten minder 
kwetsbaar zijn. 
Tevens broeden struweelsoortcn in begroeiingselementen, zoals heggen die veelal op de scheiding van eigendom- 
men liggen en daardoor geen onderscheid gemaakt kan worden in reservaatsbeheer en particulier agrarisch beheer. 
Overigens terzijde; het merendeel van de heggen in de Vorchterwaarden is inmiddels in eigendom bij Staatsbos- 
beheer. 

Locatie broedvogels (selectie). 

lbelichting ovemcht localia broedvogels. 

soori agrarisch beheersbep. pari Staatsbosbeheer Uit het van de locatie van territo. 

Ooievaar 1 na van broedvogels die direct en indkect 

1 17 aan graslanden zijn gebonden, blijkt dat in 
Wilde eend 

1 het reservaat van Staatsbeheer het 
Wintertaling 

2 
merendeel van de genoemde vogels de 

Krakeend territoria bezetten. Hierbij dient het vol- 
Slobeend 1 1 gende opgemerkt te worden ten aanzien van 
Bergeend 1 het beheer van particulieren in de Vorchter- 
Grauwe gans 3 waarden. De percelen van particulieren 
Nijlgans 2 hebben evenals de percelen van Staatsbos- 
Knobbelzwaan 2 beheer te maken met de inundaties van 
Kwartelkoning 4 Liselwater. Hierdoor is al een natnurlijke 
Scholekster 6 handicap aanwezig voor het beheer van par- 
Kievit 4 2 10 ticuliere gronden. De exploitatie van mais- 
Wulp 4 1 13 percelen kwam in 2002 door enkele malen 
Grutto 7 hoog water gedurende het voo jaar vrij laat 
Tureluur I 3 op gang, Door de bewerkuigen op de m&- 

Gele kwikstaart 13 percïle~.ii gingeil vrijwel die Kbvit- en 
Scholekster nesten in de maispercelen over- 
stuur. Hervestiging vond met name plaats in 
het reservaat van Staatsbosbeheer, 

Vooral voor swrten die in graslanden broeden en die een laat maaitijdstip verlangen wals bijvoorbeeld de Gmtto blijkt het reser- 
vaat in de Vorchterwaarden een refuglnm. De Gele kwikstaart heeft een duidelijke vwrkeur voor extensief begraasde percelen 
op de o e v e d  waarin de graslanden zangposten in de vorm van oude Ridderzuringstengels en Akkerdistels aanwezig zijn. 
Kwartelknningen zijn buiten de7r&rvaten of heheerspercelen nherhaupt niet aanwezig en lijken een voorkeur te hebben voor de 
extensief begraasde overgangen van vochtige laagten naar de hoge droge oeverwallen. 
Wulpen lijken opportunisten die om kunnen schakelen wanneer medio april al gras binnendijks ingekuild wordt en de Wulpen 
een nieuw territorium aanvaarden in de uiterwaarden. 



Broedvogels en beheer 

De relatie broedvogels en beheer is zeer boeiend. Immers, de vraag op weke wijze door het beheer van gronden in 
de Vorchterwaarden rekening wordt gehouden met broedvogels moet dan beantwoord worden. 
Uitgaande van de feiten valt het volgende op te merken voor het beheer in de Vorchterwaarden. 
In de Vorchterwaarden zijn meerdere eigenaren die ieder vanuit hnn eigen doelstelling de gronden beheren. Eigena- 
ren die direct afhankelijk zijn van de inkomsten van de gronden en snijmaïs verbouwen en de grarlanden intensief 
exploiteren houden vanuit de huidige agrari- 
sche doelstelling minder rekening met 
broedende vogels. Incidenteel worden door de 
Werkgroep Weidevogelbescherming stokken 
geplaatst bij nesten van weidevogels. In 2002 
werden wel een aantal nesten gemarkeerd, 
maar leverde dit weinig succesvolie broedsels 
op. Door de herhaaldelijke grondbewerkiigen 
in de maispercelen werden Kievit en Scholek- 
ster teveel gestoord om nistig te kunnen 
broeden. Er zijn ook particulieren in de 
Vorchterwaarden die een vrijwillige beheers- 
beperking aanvaard hebben en hiervoor een 
beheersvergoeding ontvangen. Deze eigena- 
ren houden wel rekening met broedende 
vogels, aangezien het gewas na 15 juni of 
later wordt gemaaid. Bxfem'cvc begnazing is naastht  maaien g u d g  voor weidwogeis 

Staatsbosbeheer is inmiddels één van de 
grotere grondeigenaren in de Vorchterwaarden en heeft een botanische doelstelling geformuleerd voor de 
ontwikkeling van stroomdalvegetaties in deze uiterwaard. Dit betekent dat de ontwikkeling van stroomdalvegetaties 
voorrang loijgt boven ornithologische doelen. in verband met de Europese Vogelrichtlijn is Staatsbosbeheer net 
mals iedere grondeigenaar in de uiterwaarden verplicht rekening te honden met de nieuwe regelgeving die 
voortvloeit uit deze Europese richtlijn. Dit betekent in de praktijk dat gezocht wordt naar een combinatie van het 
beschermen van laat broedende soorten, wals bijvoorbeeld de Kwartekoning en overige ruighuiden minnende 
broedvogels en tevens invulling geven aan de botanische doelstelling. 
In 2003 zal een nieuw Uitwerkingsplan (beheersplan) voor de uiterwaarden opgesteld worden, waarin vrij nauw- 
keuig beschreven zal worden hoe het beheer uitgevoerd moet worden om de botanische doelen in combinatie met 
ornithologische doelen te realiseren. De opstellimg van de Uitwerkingsplannen is een regioactiviteit die van evident 
belang is om een goed beheer op de juiste locatie uit te voeren. Dit geldt zeker voor de Vorchtemaarden. 

Hoewel Staatsbosbeheer zijn uiterste best doet om een goed beheer uit te voeren, valt op te merken dat de fanna in 
de objecten veel aandacht hijgt, maar dat de combinatie botanisch- en faunabeheer (inclusief ornithologisch 
beheer) hier en daar discrepanties oplevert. 
In de Uitwerkingsplannen zullen de doelen en het beheer op objectniveau nauwgezet ingewld worden. Het is van 
evident belang dat een verantwoorde afweging plaatsvindt van maaitijdstippen ten opzichte van broedende vogels. 
Het maaitijdstip in de reservaten langs de Ussel wordt beïnvloed door binnendijkse agrarische activiteiten. Na de 
eerste maaisnede van begin meivertrekken veel weidevogels naar de uiterwaarden om daar alsnog een broedsel te 
produceren. Wanneer binnendijks de maaidata door klimatologische omstandigheden verschuiven, zien we dat 
vanaf medio mei nog nieuwe temtoria in de uiterwaarden worden gevestigd. Vooral opportunisten onder de gras- 
landbroeders maken dan gebrnik van de extensief beweide percelen of nog niet gemaaide percelen in de reservaten. 
Voor de beheerder die een botanische doelstelling nastreeft vergt deze verschuiving van graslandbroeders een extra 
inspanning voor de lokalisering van te tor ia .  
Wanneer geen graslandbroeders aanwe& zijn is een veilige maaidatum half juni. Doorgaans is deze datum in de 
reservaten voor een aantal broedvogels te vroeg in verband met de effecten van de binnendijkse maaidata en uiter- 
aard ook de buitendijkse agrarische activiteiten bij particulieren. 





! - nologie van het ooievaarsnest invorshten. 

QbX<2maapt 2ûûû wordt door medewerkers van Staatsbosbeheer (nestenbouwer Harm van Boven) een nest op een 
. [MgepIaatst in de Cbrchterwaarden. Op zondagmiddag 17 maart strijkt een mannetje neer op het nest en trekt de 

t door luid te kiepperen. Al op 26 maart is een paartje Ooievaars dn& in de weer om het nest naar bun eigen 
ñW2htte ordenen en worden er takken mgesleept. Op 1 ap1í.i vindt een langdluige paring op het nest plaats; deze 
Weme mededeling hoort nu eenmaal bij een chronologie. Maar op 17 april begint de eerste stnjd om dit nest; na 
@S@ gehakkelei vertrekken uiteindelijk twee 'vreemde' Ooievaars die het nest wilden kraken. 
Q %?iprii is er weer tumult bij het nest; veerknecht Jan Vahl meldt dat er 4 Ooievaars hij het nest zijn, maar dat na 
&opvan tijd twee "vreemde' Ooievaars weer vertrekken. 

. "a dan is het begin mei en kunnen de twee eibers eindelijk gaan broeden. Ogenschijnlijk begint nu een periode van 
m; een broedperiode duurt 32 tot 35 dagen. Maar niets is minder waar! Op 25 mei verblijven er maar liefst 14 
Ooie~ars  in de omgeving van de Vorchte1waa&n. Men en Gerard Smit hebben de primeur van deze belevenis en 
zien in het weiland aan de Losweg bij hun woning 14 Ooievaars rondstappen. Het broedend paar Ooievaars op het 

- nest overleeft deze invasie en op 5 juni worden drie jonge Ooievaars gemeld. 
í3p 6 juni wordt doorMarijke van Otterloo 8 Ooievaars geteld op de wieken van de Marler molen. Weilicht komen 
deze Ooievaars "kroamschudden". 
En dan slaat het noodlot toe! Op 8 juni is het exizeem noodweer in Nderland. Langdurige neerslag gaat gepaard 
met felle slagregens; bet ouderpaar verlaat het nest en de drie ooievaarkuikens verkleumen en gaan dood. Niet 
aUee~inVatcht6n speelt dit kleine drama. In NUdesland verlaten op 8 juni voor deze voor Ooievaars dramatische 
dag 27 broedparen het nest en komen de j o w  ooievaars om. Desorhtatie is het gevolg. Na deze ooievaars- 
catastrofe worden veel Ooievaars waargenomen op veel locaties in de uiterwaarden. 
Marina develde De Telbrink teltop 12 juni 14 ooievaars achter de boerderij in de Marlerenk. 
Tot zover de regisftatie Van waarnemingen in 2000 in de omgeving van het nest in de Vorchterwaarden. 

In 2001 is bet wel en wee van het Ooievaarpaar natuurlijk weer gevolgd, hoewel de tragedie van de MKZ zeer 
ingrijpend was enminder is gecommuniceerd over Ooievaars dan in voorgaande jaren. Het broedseizoen was voor 
het broedpaar in de Vorchterwaarden succesvol. Het paar bracht twee jongen groot en nadat de jongen begin 
augustus waren vertrokken vloog een week later het ouderpaar ook richtkgAfrika. 
In 2002is weer met succes gebrod, drie jongen aanschouwden het levensiieht in het nest op de paal in 
Vochterwaarden. Begin juni stierf één jong en bleef achter op bet nest. Evenals in de voorgaande twee jaren waren 
er meerdere parendie streden om het nest. Medio april waren er twee paren die pendelden tassen het bestaande nest 
in de Vorehterwaarden en een nievw nest op camping De Templekke te Veessea Het paar in de Vorcbterwaarden 
bleef en het andere pûarvertrok en liet het nieuwe nest achter zich. 
Het vertrek naar de winterkwartieren in Afrika verliep in 2002 anders dan in voorgaande jaren. Zowe1 in 2000 en in 
2001 waren medio augustus geen Ooievaars meer in de omgeving van Vorchten en Veessen. In 2002 werden 
regelmatig tot eind september twee Ooievaars in Vorchten waargenomen en begin oktober nog één ex. Wellicht 
waren deze &x. zogenaamde projectooievaarsdie zelfs overwinteren en anticiperén op~oedselmbod gedurende de 
wintermaanden. 





gels en overige waargenomen soortenVoi .eht~~dcm 
- ,~ 

en in de Worperhank en tijdens inubdaties ookh  de uiterwaarden., 

is een nieuwe broedvogel ten opzichte van eerdere karteringen. Hoewel er meerdere paren tijdens de aan- 
de kartering op de Ussel foerageerden, bleef het uiteindelijk bij %n broedpaar î i ~  de 'worperb~ .  Dit paar 
erer'gens laat i4 broeden vanwege ehlrele hóogwateinuxen. 

lver - Pfudacmcorar carbo 
F w g e l  van kolonies in Buitenwaanden en Duurserwaarden. Foeragerend op Ussel en Worperhauk. 

@&me reiger -A& cinera 
S&dvogel van Duurserwaarden. Vorchterwaarden is belangrijk foerageergebied. 

B<.". 

@&te &verreiger - Casmerdw albas 
b d v o g e l  van OostvaarderspIassen. Onregelmatige najaaqast bij Worperhank. 

ibis - Plegadis spec. 
26O1 één e x  foeragerend bij W o r p e r W  

.@devaar - Ciconia cïemia - 3 
&.m werd dogt medWerkers.van Staatsbosbeheer een nest 
+,een paal geplaatst aan het eind van de heg ten westen van $e. . "gang ter hoögte v@ de Zijharskmeg. Binnen een week 
& C  &n broedpaar aanwedg. 3n 2002 broedde een Piar-voor 
46 dede maal in succehie , d l  respectievelijk een uitkomst 
qan drie jongen, waarvan er S n  als gmot jong dood op het 
:n&achteihle<f. mwei h2000 ais in ~&lbia6ht een paar 2 - 

f 
~jöïgen gr& Ook in 20DZ w h  er meerdere paÏedaij'hef 
:xest aanwezig. 1 
W e  epnd - Anasp&rkyn~kos - 18 
De WU& &,deed het verrassend goed tijdens het broedseben in 2002. Wellicht dat de combiaatie begrazing, 
t&aste&$agen debet is aan een tdenaae van geschikte bmedpfaatsen. 

Sapeed- Anus spec. 
&?&battg ex. aanwezig, &omstig uit Veessen. 

In dc niirlelijk$ slcnk van Rakhors w& dit seizoen ecn paar aanwe~ig.Andere jaren werden ook Witertalingen 
waargenomen. maar niet binnen de danungrenzen van de broedpcriode. 

, . 
&&eend - Mareca e p e m  - 2 
Be Krakeendneemt in tal van gebieden als broedvogel toe. Amvankelijkvexbleven *@aar op de U&, w m a n  
fwee na enkele weken een terntorm bezetkh. 

.b 
Pijstraat - A m  acuta 
Voorjaar- en herfstwaarnemingen op de Ussel en Worperhank. 



Slobeend -Anus cleoeata - 2 
De Slobeend broedt jaarlijks in de Vorchterwaarden. Het leek 
erop dat een paartje een broedpoging ondernam in de graslan- 
den ten zuiden van de Veerweg. Dit perceel werd vrij laat 
gemaaid, vanwege enkele VOO rjaarsinundaties. 
Beide paartjes broeden toch wee; op de vertrouwde locaties in '.. 
de omgeving van de twee moerasjes tussen de twee 
oeverwallen. 

J L O B M ~ ~ D  
Smient - Marecapenelope 
Gedurende herfst, winter en voorjaar regehatig vele tientallen in en bij W o r p e ~ w  Tijdens hoogwater gedurende 
de winter soms vele honderden foeragerende ex. 

Kuifeend - Aythya fuligula 
Incidentele broedvogel die vrij lang in het voorjaar met enkele paren op de Worperhank aanwezig is. 

Brilduiker - Bucephala clangula 
Zowel winter- als zomergast. Wordt gedurende het broedseizoen regelmatig waargenomen. Regelmatige broedvogel 
van Welsumemarden en onregelmatige broedvogel van Buiten- en Duurserwaarden. 

Grote zaagbek - Mergus merganser 
Wintergast van Worperhank en IJssel. 

Nonnetje - Mergellus albellus 
Wmtergast van Worperhank en IJssel. 

Bergeend - Tadorna tadorna - 1 
Vrijwel tijdens ieder veldbezoek waren Bergeenden aanwezig in de Vorchterwaarden. Regelmatig werden meer dan 
één paartje mgenomen. Uiteindelijk bezette één paar een temtoriwn achter het maisveld van S d  

Tamme gans - A w  - spec. 
In de Vorchterwaarden en op de Ussel verblijft een troep tamme ganzen van circa 25 ex. Het betreft zowel witte 
Toulouse ganzen als kruisingen met Grauwe gans, Indische gans en Chinese knobbelgans. 

Gmuwe gans - Anser anser - 3 
De Grauwe gans was tijdens dit broedseizoen vrij lastig te inventariseren, vanwege 
de aanwezigheid van broedparen enniet geslachtsrijpe dieren die aan het begin van 
het broedseizoen in grote groepen samen foerageerden. Door de VOO jaarsinunda- 
ties verkasten de Grauwe ganzen enkele malen en uiteindebjk bleven van de tien 
territoria drie broedparen achter, waarvan de drie nesten inundeerden. Medio mei 
broedde nog één paar onder een solitaire meidoorn op de oeverwal aan de 
noordzijde van het pad bij de Zijmarseweg. 

Kolgans - Anser albifrons 
% 

Wintergast die regelmatig met enkele duizenden ex. in de Vorchterwaarden foera- 
geert. Tijdens hoogwaterperioden fungeert Vorchterwaarden ook als slaapplaats. - ~ 

Rietgans - Anser fabalis WU\UVE LANLW 

In eind jaren zeventig en begin tachtiger jaren regelmatig tot enkele duizenden 
foeragerend in Vorchterwaarden. Sinds begin negentiger jaren forse a h m e  van zowel Toendra- als Taigarietgans. 
De laatset worden nog maar enkel?~entallen Toedrarietganzen waargenomen. 

Brandgans - Branta leucopsis 
Wintergast van maximaal 10 ex. die samen met Kolganzen in Vorchterwaarden foerageert 
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Canadese gans - Branta canadensrs 
Onregelmatige wintergast. Inmiddels enkele ex. overzomerend in Vorchter- en Veesserwaarden. 

Heim canadese gans - Branta hutchinsii 
%e ex. in troep tamme ganzen. Vermoedelijk gaat het om twee ex. uit particuliere coliectie. 

Indixhe gans - Anser indicus 
Twee ex. in troep tamme ganzen en onregelmatig ex. in troepen Kolgans. 

Knobbelmaan - Cygnus olor - 2 
De Knobbelzwaan is geen talrijke broedvogel in de Vorchterwaarden in tegenstellimg tot de Veesserwaarden waar 
veel rietkragen zijn en in de Welsumerwaarden waar veel wilgensîrnweel aanwezig is. Beide paren broeden in de 
beschutting onder een meidoomhaag. 

WiMe zwaan - Cygnus cygnus 
Hoewel iedere winter aanwezig, aalleen tijdens strenge winters in grote aantallen foeragerend in Vorchterwaarden. 
Slaapplaats op ontzdmgsplas Buitenwaarden Wijhe. 

Kleine zwaan - Cygnns bewickii 
Gedurende hoogwater perioden regelmatig foeragerend in de Vorchterwaarden (max. van enkele honderden ex.). 

Buizerd - Buteo buîeo 
Jaarvogel en tijdens wintermaanden hogere aautailen pleisterend. Broedvogel binnendijks en van Duurserwaarden; 
foerageert in uiterwaarden. 

Sperwer - Accipiter nisus 
Broedvogel v w  Duurserwaarden en foeragerend in uiterwaarden. 

Havik -Acc@&er gentilis 
Broedvogel van Duurserwaarden en Fortmond. Foerageert in uiterwaarden. 

Zwarte wouw - Milvus migrans 
Onregelmatige doortrekker begin mei (onder andere in ZûOO). 

Blauwe kiekendief - Circus cyancus 
Onregelmatige doortrekker medio mei (onder andere in 2002) 

Boomvalk - Falco subbuteo 
Zomervogel die foeragerend wordt aangetroffen. Onregelmatige broedvogel van Dunrserwaarden/Fortmond. 

Torenvalk - Falco tuulunculus 
Was broedvogel in torenvalkkast in Zomereik in noordelijke deel. Sinds vervanging kast achterwege blijft, onregel- 
matige broedvogel in kraaiennesten. In Zû02 geen broedvogel, wel foeragerend aangetroffen. 

Fazant - Phasianus coichicus - 3 
Het.lijkt erop dat de Fazant zoals in meerder gebieden in -. . 
Nederlandook in de uiterwaarden in aantal afneemt.' 

Waterral - Rallus aqunticus - 2 
Broedvogel van het moeras van Rakhorst. Jaarlijkse 
broedvogel die zijn aanwezigheid tijdens danachtelijke 
balts luidruchtig aankondigt. 



Kwarteikoning - Crer crex - 4 
Het lijkt op een wecesstory. In 2001 waren twee roepende mannetjes aanwezigop de oeverwal achter de heg bij het 
bekende toegahgspad. Voor de eerste officiële kwako- telling waren al twee roepnde ex. aanwezig dik tot de 
tweede teliing actief waren. Wel dient vermeld te worden dat één ex. in het begrawie ge6eelte achter de heg waar 
de Ooievaar broedde, zich regeliiiatigverplaatsîe. Na de tweede teliing Wrschenen twee roepende mannetjes in het 
noordelijk gedeelte. Na enige wntroles bleek dat het uiteindelijk om vier roepende ex. ging. Of in navolgende jaren 
de kwako's met deze aantallen d e n  prolongeren weten we niet. Het biotoop lijkt zeer geschikt en Staatsbosbeheer 
stelt de data voor het bijmaaien van akkerdistels in de begraasde delen nit. 

Waterhoen - Gallinula chlompus - 3 
Het is verheugend dat na enkele jaren van aanwezigheid drie paar broeden in de uitenvaarkn. Ook in adere 
gebieden die in 2002 zijn ge.iavenbrkerd is een toename vastgesteld. 

Meerkoet - FuUca aina - I1 
Een opvallende toename met alleen in de Worperhank al zes nesten en in de twee moerasjes 3 nesten en twee nesten 
in de migten op de zometkade ten zuiden van de Veerweg. 

Scholekster - Haenmbpus mtmlegus - 6 
De Scholekster beleefde ook dit seizoen weer spannende momenten op de maïsakkers NB &verse bewerkingen op 
de &kern tijdens het broedseizoen vertrokken de Scholeksters maar naar de oeverwal om daar akmg @ broeden. 

Kieviî - Variellus vanellus - 16 
De Kievit is een vrij constante broedvogel en een echte volhouder die 
uiteindelijk niet alleen broedde op de begraasde delen in het reservaat, 
maar ook met vier uaar aanwezi~ was in het mize uereeel ten zuiden - 
van de Veerweg. Op de maïsakkers gingen vrijwel door bewerkingen 
alle nesten verloren. 

4 1 
Watersnip - Gallinago gallinago 
Wordt ieder voo jaar in kleine groepjes pleisterend aangetroffen. g 
Wug - Numenius arquata - 18 
Er waren dit broedseizoen opvallend veel temtoria van Wdpen in de 
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uiterwaarden. De Wulpen broeden voornamelijk in het reservaat en in 
de percelen met een beheersovereenkomst en foerageerden wij veel in de binnendijks gelegen inîemkf geëxploi- 
teerde weilanden. Niet alleen in de grotere percelen werd gebroedmaar ook werden enkele nesten gevonden ui de 
noordelijk gelegen percelen tussen de meidoomheggen. 
De Wnlp profiteert overduidelijk van het reservaatsbeheer. 

Regenwulp - Numeniusphaeopus 
Wordt tijdens voorjaar en zomer ovemekkend waargenomen. 

Gnrtto - LUnosa lintosa - 7 
De W o  lijkt de lozer van de weidevogels te worden. In tal van gebieden en ook in de reseivaten van Staatsbos- 
behéer neeint de Grutto als broedvogel af. In de Vorchterwaarden is door Staatsbosbeheer voor de instandhouding 
van stroomdalfloragekozen voor een bo-he doelstelling. Door deze keuze vindt geen bemesüng meer plaats. 
Naast de overige aspecten die nadelig zijn v& & Grntto populaties in Nederiand is deze doelstelling niet gunstig 
voor het behoud v a  het' broedbiotoop van de Grutto. De Grutto lijkt zich niet aan te kunnen passen zoals de Wnlp 
die buitendijks broedt en voornamelijk binnendijks foerageert. 

Oeverloper - Actitis 9poIem k- 

Geheimzinnige steltloper dievrij lang in het voorjaar lang.. de Ussel rondzwerft. In 20Ol tot in broedssizoen waar- 
nemingen.Vennoeden bestaat dat in 2001 twee paren in de uiterwaarden van Wijhe hebben gebroed. 



WtgaGe - Tringa ochropm 
Doortrekker en pleisteraar gedurende het voorjaar en herfst. 

Bosruiter - Tringa glareoh 
Incidentele waarnemingen van pleisteraars tijdens de voojaarstrek, mals in medio april 2002 tijdens hoogwate~ 
periode. 

Zwarte ruiter - Tringa eiytrhopus 
Tijdens VOO jaarstrek wordt deze luidruchtige steltloper va& waargenomen. 

Tureluur - Triiaga totanus 3 
De Tureluur is een schaarse broedvogel in de Vorchterwaarden. Wellicht dat door de voo jaarsinundaties enkele 
paren meer gebroed hebben dan in voorgaande jaren. 

Kemphaan - Philomachuspugnus 
Doortrekker en pleisteraar gedurende het voorjaar; vele tientallen ex. 

Grote mantelmeeuw - Larus marinus 
Was een regelmatige wintergast. Aantal waarnemingen is drastisch afgenomen tot slechts incidentele 
waarnemingen. 

Kleine mantelmeeuw - L a m  graelsii 
Toenemend aantal waarnemingen gedurende nawinter en vroege VOO jaar. 

Zilvermeeuw - Larus argenlem 
Wintergast in keline aantallen. 

Stormmeeuw - Larus CMW 

Buiten broedseizoen regelmatig met vele tientallen ex. aanwezig. In de Buitenwaarden ten noorden van Wijhe is een 
slaapplaats. 

Kokmeeuw - Larus riàibwrdus 
Jaarvogel die vooral buiten het broedseizoen in grote aantallen aanwezig is. Op de slaapplaats in de Buitenwaarden 
zijn regelmatig enkele ex. aanweng die in de uiterwaarden foerageren. 

Zwarte stern - Clidonias niger 
Doortrekker gedurende begin mei. In het verleden broedvogel in de Marlemaarden en foeragerend in de 
uiterwaarden. 

fisdief - Sterna hirunúo 
Broedvogel in de Duurserwaarden en foeragerend in de Worperhank en de IJssel. 

Holenduif - Columba oenas 
Voormalige broedvogel in Vorchterwaarden; huidige broedplaatsen binnendijks en foeragerend in uiterwaarden. 

Houtduif- Columba palurnbus - 8 
Broedvogel in uitgegroeide heggen. 

Turkse tortel - Streptopelia decaocto 
Broedvogel van tuinen binnendijkse bebouwingen. Wordt veel ovewliegend waargenomen. .. 
Koekoek - Cuculus canorus - I 
Aanvankelijk leek het erop dat twee tedoria  genoteerd konden worden, maar bet bleef bij één temtoria in het 
moerasje van Rakhorst. 

27 



Kerhil - n t o  alba 
Broedvogel van binnendijks gelegen bebouwingen; foeragerend in uitenvaarden. 

Steenuil -Athene n o c h  
Broedvogel van binnendijks gelegen boomgaardjes, knotwilgen en bebouwuigen. 

i Usvogel - Alcedo anhis 
Broedvogel van Duursenvaarden en foeragerend in Vorchtenvaarden en buinendijks gelegen vijvers. 

Gmte bonte specht - Ddmcopos  major 
Broedvogel van Duursetwaarden en foeragerend na broedseizoen in Vorchterwaarden 

Veldleeuwerik - Alauda arvensis 
Doortrekker en pleisterend gedurende voorjaarstrek. 

Gierzwaluw - Apus apus 
Foeragerend in uiterwaarden; broedvogel in Vorchten, Veessen en Wijhe 

Boeremuluw - Hinuldo rustica 
Broedvogel van binnendijks gelegen bebouwingen en foeragerend in uiterwaarden. 

HuLiszwuluw - Delichon urbica 
Broedvogel van biinnendijks gelegen bebouwingen en foeragerend in uiterwaarden. 

Oeverzwaluw - Riparia riparia 
Doortrek tijdens voorjaar. Onregelmatig tijdens broedseizoen foeragerend wanneer in de omgeving wordt gebroed. 

Gele kwiksîaart - Motaciria fhva - 13 
De Gele kwitaart heefi een duidelijke m r k e w  voor exten- 
sief begraasde uitenvaarden waar niet bijgemaaid wordt. Het 
noordelijk gedeelte van het reservaat is in 2002 niet gemaaid 
en leverde naast de extensief begraasde delen en de mige 
zomerkade veel broedbiotopen met zangposten. Ten opzichte 
van de kartering in 1993 meer dan een verdubbeling. ~. 

Wiüe kwikstmrt - Mofneiüa a l k  - I 
Er werden meerdere paartjes foeragerend aangetroffen, maar 
deze bmeden in de boerderijen langs de Veluwse bandijk. Ekn paartje broedde in de basaltglooiing op de mmerkade 
ten zuiden van de Veerweg. 

Heggenmus - Prunelin moduiads - 11 
Onopvallende verschijning in meidoornheggen waarvoor het noteren van het ingetogen prevelende liedje meerdere 
veldbezoeken afgelegd moeten worden. 

Wutterkoniag - Tmglodytes troglodytes 
Onregelmatige broedvogel; in 2002 niet gebroed in Vorchterwaarden. 

Grote lijster - Turdus viscivom 
Broedvogel van binnendijks gelegen boerenerven; foeragerend in Vorchtenvaarden 

Kromsvogel - TurduspUam ' - 
Foeragerend tijdens herfst, winter en voo jaar en ook doortrekkend Op 2002 op 30-04 een alarmerend ex. in 
Vorchtenvaarden. Eerstvolgende inventksatieronde niet meer waargenomen. 



Zanglijster - Turdus phihelos  - 2 
Broedvogel van uitgegroeide meidoomhagen. 

Koperwiek - Turdus iliacus 
Foeragerend tijdens he& en VOO jaarstrek. 

Beflijster - Turdus torquatis 
Onregelmatige doortrekker tijdens voorjaar. 

Merel - Turdus rnerula - 10 
Broedvogel van uitgegroeide meidoomhagen; profiteert van extensief beheer van de heggen. 

Roodborst - Erithacus mbecula 
Aanwezig tijdens voorjaarstrek. Broedvogel van binnendijks gelegen erven. 

Tapuit - Oenanthe oenanthe 
Aanwezig tijdens voojaarstrek en trek nazomer. 

Paapje - Saxicola tubetra 
Pleistert tijdens doortrek gedurende het VOO jaar, in 2000 opvallend lang in Vorchtemaarden tijdens voojaar. 

Kleine karekiet -Acrocephalus seirpaceus - 10 
Dit broedseizoen zorgde een late flux voor een hoger aantal temtoria van Kleine 
karekieten dan voorgaande karteringen. 

Spotvogel - Hipponis ieterisza - 1 
Broedvogel van meidoornheggen met overstaanders. iu de Vorchtemaarden een 
nieuwkomer die broedde in een meidoornheg met opgaande Essen. 

Tuinfluiter - Sylvia borin - 1 
Broedvogel van meidoornheggen met overstaanders. In Vorchtemaarden 
nieuwe soort in opgaande meidoornheg ter boogie van ooievaarsnest 

Graspieper - Antkpratemis 
Groet groepen foeragerend tijdens voorjaarstrek 

Waterpieper - Anthus spinoZena 
Aanwezig tijdens herfst en wintermaanden langs Ussel. 

Bosrieteanger - Acrocephalus palushis - 2 
Btoedvogel in de tuigten op de zomerkade ten zuiden van de Veerweg. Dit broedseizoen een echte laatkomer die 
pas opgemerkt werd tijdens dekwakotellingen. 

Gmsmus - Sylvia conununis - 9 
Lijkt zich te stabiliseren met negen territoria in de meidoornhagen en 
solitaire uitgegroeide meidoorns. 

Brnamsluiper - Sylvia curruca - 4 
Broedvogel van meidoornheggen die opvallend aanwezig was tijdens 
dit broedseizoen en ook profiteert van extensief beheer van landschaps- 
elementen. Y>- 

Fias - Phylloscopus áochilus - 9 
Een opmerkelijke toename ten opzichte van de kartering in 1993. 



Zanglijster - Turdusphilomebs - 2 
Broedvogel van nitgegroeide meidoomhagen. 

Koperwiek - T u r k  iliacus 
Foeragerend tijdens herfst en voojaarstrek. 

Beflijster - Turdus torquotis 
Onregelmatige doortrekker tijdens voorjaar. 

Merel - Turdus meruh - 10 
Broedvogel van uitgegroeide meidoomhagen; profiteert van extensief beheer van de heggen. 

Rwdborst - Erithaeus rubecula 
Aanwezig tijdens voorjaarstrek. Broedvogel van binnendijks gelegen erven. 

Tapuit - Oenanthe oenanthe 
Aanwezig tijdens VOO jaarstrek en trek nazomer. 

Paapje - Saxicoia rubeîra 
Pleistert tijdens doortrek gedurende het VOO jaar; in 2000 opvallend lang in Vorchterwaarden tijdens VOO jaar. 

Kleine karekiet - Acrocephalus scirpaceus - 10 
Dit broedseizoen zorgde een late flux voor een hoger aantal territoria van Kleine 
karekieten dan voorgaande karieringen. 

Spohogel - HippoIn*. icterina - l 
Broedvogel van meidoomheggen met overstaanders. In de Vorchterwaarden een 
nieuwkomer die broedde in een meidoomheg met opgaande Essen. 

Tuinfluiter - Sylvia borin - l 
Broedvogel van meidoomheggen met overstaanders. In Vorchterwaarden 
nieuwe soort in opgaande meidoomheg ter hoogte van ooievaarsnest 

GraspPLeper - Anthus pratensìs 
Groet Boepen foeragerend tijdens voo$mstrek. 

Waterpieper - Anthus spinolem 
Aanwezig tijdens herfst en vintennaauden langs UsseL 

BartieRanger - AcrocepJaalus palus* - 2 
Broedvogel in de ruigten op de zomerkade ten zuiden van de Veerweg. Dit broedseizoen een echte laatkomer die 
pas opgemerkt werd tijdens de kwakotellingen. 

Grasmus - Sylvia conarnunis - 9 
Lijkt zich te stabiliseren met negen temtoria in de meidoomhagen en 
solitaire nitgegroeide meidoorns. 

.. . 

Brnamsluiper - Sylvia curruca - 4 
Broedvogel van meidoornheggen die opvaliend aanwezig was tijdens 
dit broedseizoen en ook profiteert van extensief beheer van iandschaps- 
elementen. k,- 

Fibs - Phylbscopus trochilus - 9 
Een opmerkelijke toename ten opzichte van de kartering in 1993. 
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O£ deze aantallen zich kunnen handhaven zal moeten blijken uit nieuwe karteringen. Het uitrasteren van meidoorn- 
hagen heeft geleid tot een toename van de lengte niigten langs heggen in de Vorchterwden. Fitissen broeden 
graag in kruidenrijke zomen en entameren op de activiteiten van de beheerder. 

Tjfa'af - PhyIloscopus sibüafrix - 3 
Broedvogel van meidoornheggen met opgaande bomen. 

Kooimees - Paius major - I 
Zeer opvallende afname met slechts één paar in de heg met hotwilgen bij de ingang Zijmarseweg. 

Pimpelmees - Parus caerulus 
Broedvogel van binnendijks gelegen erven; foeragerend omgeving ingang Zijmarseweg. Ook tijdens herfsttrek 
aanwezig. 

Matkopmees - Parus montonus 
Tijdens herfsttrek in groepjes, samen met andere mezen. 

Zwarte mees - Panrs ater 
Tijdens herfsttrek in groepjes, samen met andere mezen:~iet ieder jaar; opvallend in m2. 

Staarîmees - Aegithalos caudntus 
Tijdens herfsttrek in groepjes, samen met andere mezen. Broedvogel in Veessen. 

Boomknriper - Certhia brachydactyla 
Broedvogel in Veessen en grote boerenerven binnendijks. Foeragerend in uiterwaarden gedurende nazomer en 
herfst. 

Riefgots - Emberiui sclroenklus - 12 
De Rietgom is eun opportunist die gebrnìk maakt van de vermiging in de uiterwaarden. Zowel broedend in laat 
gemaaide percelen met Ridderzuring, maar ook in solitaire meidoorns midden in begraasde percelen. 

Groeniing - Chloris chloris 
~roedvogel van binnendijk gelegen erven en foeragerend in zuidelijk gedeelte ter hoogte van 8igangZijmarseweg. 

Pulîer - C&el& carduelis - 2 
De Britse Putter is een nieuwkomer die stad en platteland verovert. Zowel in Vorchten en Veessen neemt het aantal 
broedparen gwtaag toe met kernen in de boomgaarden in Veessen. Zowel in de boerderijtuinen ter hoogte van de 
Worperhank langs de Veluwse bandijk broeden Putters, maar inmiddels ook twee paar in de uiterwaarden op twee 
locaties langs de dijk. 

Sïjs - Curduelis spinus 
Tijdens doortrek waargenomen. 

1 
Kneu - Caniueiàs cannabina - 5 
Broedvogel van meidoornheggen. 

Vink - Frìngilla coelebs - 7 
Opvallende nieuwkomer die territoria bezet in meidoornheggen met opgaande bomen. Indicator voor bosvorming in 
de uiterwaarden! 

1 - Huismus - Passer domesficus 
Broedvogel van binnendijks gelegen bebouwingen; foeragerend in uiterwaarden. 



Ringmus -Passer m o m u s  - 4 
Interessante soort die met drie paren aanwezig was in het ooievaarsnest. Profiteert van cultuurmaatregelen zoals het 
plaatsen van nesten voor Ooievaars. 

Spreeuw - Sturnus vulgaris 
Broedvogel van binnendijks gelegen bebouwingen. Foeragerend tijdens broedseizoen en tijdens doortrek in grote 
aantallen aanwezig. 

Zwarte kmai - Corvus corone - 4 
Broedvogel in bomen in heggen. 

Roek - Corvusfrugelius 
Broedvogel in Heerde en Wijbe; foeragerend in nazomer en herfst. 

Kauw - Corvus monedula 
Broedvogel in Veessen, Vorchten en Wijhe; foeragerend in uiterwaarden. 

Ekster - Pica pica - 3 
Broedvogel in uitgegroeide meidoornheggen. 

Gaai - Garrulus glandarius 
Broedvogel in Veessen, Vorchten en Wijbe; in nazomer en herfst onregelmatig aanwezig in uiterwaarden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie 
De Vorchterwaarden is voor een aantal vogelsoorten van belang als broedbiotoop. Dit geldt met name voor soorten 
die in extensief beheerde graslanden broeden, wals Wulp en Gele kwikstaart Ook voor de soorten die onder de 
Grasmusgroep worden gerangschikf zijn de Vorchterwaarden zeer geschikt vanwege de aanwezigheid van uitge- 
groeide heggen. Het extensieve beheer van Staatsbosbeheer dat gericht is op de realisering van botanische doelen 
blijkt een goede aantrekkingskracht te hebben voor de vestiging van Wulpen, Gele kwikstaarten en Kwartelkonin- 
gen. 
De particulier in beheer zijnde kleine rietveldjes en moeras vormen een goed biotoop voor Waterral, Slobeend en 
incidenteel voor Zomertaling en Wintertaling. De partidier geëxploiteerde maïsalrkers zijn interessant voor Kievit 
en Scholekster, maar het broedsucces is gering vanwege de intensieve bewerkingen. 

Aanbevelingen 
Verwerving. 
Actieve marketing voor het verwerven van de overige particuliere eigendommen in de Vorchterwaarden moet bij 
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een hogere prioriteit krijgen, in verband met een inte- 
graal beheer dat volledig is gericht op de aanwezige potenties voor hotankhe- en ornithologische doelen. 

Onderhoud heggen/ontwikkeling zomen. 
In verband met de botanische doelstellingen in het reservaat van Staatsbosbeheer en de vereiste begrazingsdruk 
verdient het aanbeveling om de heggen mim uit te rasteren. 

Maaiheheer. 
Het maaibeheer van de migten dient afgestemd te zijn op de aanwezigheid van broedvogels. MonitoMg van 
broedvogels vergt hiervoor een extra inspanning. 

Monitoring. 
De vergelijking van broedvogelkarteringen uitgevoerd door W en door SOVON levert interessante infor- 
matie op. De KNNV voert de broedvogekarte~gen uit metvxijwflXgers, terwijl SOVON gebonden is aan 
offerte afspraken. In de praktijk betekent het dat de djwilliges circa 50 % meer tijd besteden aan & karteriogen 
dan de medewerkers van SOVON. Het aantal veldbezoekendie: in de huidige methodiek wordt gehanteerd 
voldoet niet meer aan & rivierdynamiek die broedvogelpopula6ies beinvloedt In verband met broedvogel 
fluctuaties die door allerlei oorzaken optreden verdient het aanbevel& voor Staatsbosbeheer om de tienjarÎge 

karterinmwclus te evalueren. WeUîcht is een 

Met deMYNVop pad! Vogels fe&n Ir een boeociende hobby 

- .  
doelgerichte monitoring met eeh hogere frequ- 
entie dan eens in de tien jaar van een beperkt 
aantal doelsoorten in plots per subdoeltype 
gegmepe~:d eEiciënter dan de huidige W e -  
ringmethodiek. 

- Onderzoek 
Het is interessant om een onderzoek te ver- 
richten naar de relatie broedvogels, maaidata 
en ontwikkeling botanische doelen. Voor de 
ontwikkeling van botanische doelen 
(stroomdalvegetaties) is veelal maaibeheer 
noodzakelijk of relatief intensieve begrazing 
dat belemmerend wordt door de vestiging 
van laat broedende vogels. v 

Het extensieve beheer in reservaten trekt 



F l  vogels aan die in het begin van de broedtijd in gebieden met een a m s c h e  functie verstoord worden en ver- 
volgens een nieuw temtonum bezetten in reservaten. De vestiging van nieuwe temtoria tijdens het broedseizoen 
in reservaten is positief maar flexibiliteit in de uitvoering van beheersmaatregelen is dan wel noodzakelijk voor 
de garantie van broedsucces. 
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