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Enorme terugval aantal broedvogels in Nimmerdor
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Enorme terugval aantal broedvogels in Nimmerdor
Kap- en dunningswerkzaamheden waarschijnlijk oorzaak

Sperwer als broedvogel uit Nimmerdor verdwenen.
Door de redactie
Een groot deel van de vogelpopulatie in
Nimmerdor is in de periode van 2015 2016 verdwenen, dan wel heeft zich
naar andere locaties verplaatst. Het
staat niet onomstotelijk vast dat de

herinrichtingswerkzaamheden in dit
bos de oorzaak zijn van deze terugval.
Het lijkt echter aannemelijk dat er een
oorzakelijk verband bestaat. In 2017
wordt er opnieuw geïnventariseerd om
te zien of deze terugval zich voortzet, of
zich herstelt.

Dit meldt Gerard van Haaff die in 2014 en
2016 de vogels in Nimmerdor
inventariseerde. Het doel van de tweede
inventarisatie was te onderzoeken of de
uitgevoerde herinrichtingswerkzaamheden
een aantoonbaar effect zouden hebben op
de vogelpopulatie.
Die werkzaamheden omvatten de kap van
alle Amerikaanse eiken en vogelkers plus
veel oude bomen langs lanen. Die laatste
moesten verdwijnen omdat de gemeente
vreest aansprakelijk te worden gesteld
wanneer takken afbreken en op iemand
terechtkomen. Voorts is er heel wat
ondergroei verwijderd. Hierdoor is er meer
licht en ruimte in het bos ontstaan. De
werkzaamheden zorgden voor veel onrust.
Effect op de vogels
Volgens Van Haaff
kan kan worden
gesteld dat de
standvogels - die
het jaar rond
aanwezig zijn meer hinder
hebben
ondervonden van
alle reuring in het
bos dan de
soorten die in het
najaar vertrekken
en bruinverbrand
in het voorjaar
terugkeren na
hun verblijf in het
zuiden.
Bij de mezen is
de grootste
terugloop
geconstateerd.
Glanskop,
Kuifmees en
Staartmees
verdwenen
helemaal uit
beeld, terwijl de
Koolmees en
Zwarte mees
respectievelijk
met 75 en 71
procent

terugliepen. De Pimpel werd niet geteld.
Van Haaff: "Kennelijk is deze groep zeer
gevoelig voor te veel activiteiten en al te
drastische veranderingen in het bos. Ook
al vinden de werkzaamheden buiten het
broedseizoen plaats." Mogelijk
Het broedseizoen begint op 15 maart,
maar volgens Van Haaff zijn veel soorten
al veel eerder - in de winter - op zoek naar
geschikte nestplaatsen. Met andere
woorden: werkzaamheden vóór het
broedseizoen werken ook al verstorend.
Grote achteruitgang
Veel soorten zijn met uiteenlopende
percentages, variërend van 10 tot meer
dan 50 procent achteruit gegaan. Dit wordt
duidelijk uit de bijgaande tabel.

De Winterkoning
en de Grote
bonte specht
hadden het minst
te lijden van al
het menselijke
hak- snoei- en
graafwerk, aldus
Van Haaff. De
afname van het
aantal
broedgevallen lag
bij deze twee
soorten onder de
10 procent.
Enkele soorten
werden in 2016
niet meer
waargenomen.
Zo verdwenen na
de Boomvalk een aantal jaren geleden, nu
ook de Buizerd en de Sperwer waardoor
het bos het verder zonder broedende
roofvogels moet gaan stellen. Ook de
Spreeuw werd niet meer als broedvogel
terug gezien in 2016.
Het is niet allemaal kommer en kwel: de
Gekraagde roodstaart en de Grote lijster
verschenen nieuw op de lijst. In 2014
werden deze twee soorten niet broedend
vastgesteld. Tevens zijn er mogelijk twee
territoria van de Appelvink aangetroffen.
Dit zou voor het eerst zijn in Nimmerdor.
Van deze soorten is bekend dat ze een
voorkeur hebben voor open grove
dennenbossen en landgoedbossen. Er zou
sprake kunnen zijn van een oorzakelijk
verband, maar dat staat niet vast.
Wat het gedecimeerde aantal mezen
betreft merkt Van Haaff op dat het herstel
van deze soorten de komende jaren - als
de herinrichting klaar is - wellicht snel kan
gaan. "Per slot is de reproductie van deze
soorten over het algemeen groot."
'Onderzoek objectief uitgevoerd'
Van Haaff hecht er aan te melden dat de
inventarisatierondes objectief en neutraal
zijn uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat je
als teller subjectieve aannames creëert.
"Want onwillekeurig maakt zich de
gedachte van je meester dat al die

werkzaamheden, kap- en dunactiviteiten
toch een nadelig effect op de
broedvogelpopulatie zou (moeten) hebben.
Hoe de resultaten zouden zijn geweest
zonder de verstorende ingrepen valt
natuurlijk niet te zeggen."
Voorts pleit Van Haaff er voor om bij
toekomstige grote ingrepen in
natuurgebieden voortdurend
inventarisaties uit te voeren en niet alleen
van tevoren en een of meer jaren na de
ingreep. Door tijdens de werkperiode ook
te inventariseren wordt eerder duidelijk wat
maatregelen voor gevolgen hebben. Het
uitvoeringsbeleid kan daar dan eventueel
op worden aangepast.
IVN
Overigens heeft het IVN meegeholpen aan
de werkzaamheden in Nimmerdor, vooral
met het verwijderen van de Amerikaanse
Vogelkers. Het meedoen is voortgekomen
uit protestacties tegen de grootschalige
kap die de gemeente eerst voor ogen
stond. Gemeente en protesterenden zijn
min of meer tot overeenstemming
gekomen over een aanpak. Vervolgens
zijn de protesterenden mee gaan doen.

