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Monitoren

Verspreidingsgevens
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Het spreekt haast vanzelf dat het monitoren van ontwikkelingen bij
de Nederlandse vogels een belangrijk speerpunt zal blijven. Om de
ontwikkelingen van alle soorten te (blijven) volgen, en daarmee
het natuurbeleid en -beheer te ondersteunen, is gerichte uitbouw
of aanpassing van de bestaande meetnetten noodzakelijk. Dat zal
zowel soort- als gebiedgericht plaatsvinden. Soortgroepen die nu nog
onvoldoende met de meetnetten gevolgd worden, zoals zeevogels
en nachtactieve broedvogels, krijgen extra aandacht. Hetzelfde geldt
voor het stedelijk gebied, Natura 2000-gebieden en de Ecologische
Hoofdstructuur.

Verspreidingsgegevens spelen een steeds grotere rol bij
ruimtelijke ontwikkelingen en in het beheer. Het is zaak om
daar op in te springen, door zowel een kader te bieden als
zorg te dragen voor detailinformatie. Het kader kan worden
verschaft door het opzetten van een nieuw atlasproject
om de verspreiding van vogels in kaart te brengen. De
detailinformatie kan worden ingewonnen door waarnemingen
gedetailleerder te verzamelen, bijvoorbeeld via het digitaliseren
van broedvogelgegevens. Dit biedt ook de mogelijkheid om
gegevens waar nodig op de gewenste schaal aan te bieden,
bijvoorbeeld via het Natuurloket.
Nieuwe Atlas van
de broedvogels
van Nederland
2013-2015
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Geïntegreerde Populatiemonitoring
Met het vastleggen van aantallen, verspreiding en veranderingen
daarin wordt nog geen verklaring gegeven voor de geconstateerde
veranderingen. Daarom is SOVON er in toenemende mate toe
overgegaan om veranderingen via gericht onderzoek te kunnen
verklaren. Het bijeenbrengen van gericht verzamelde gegevens
over trends, reproductie en overleving resulteert in Geïntegreerde
Populatiemonitoring van zoveel mogelijk soorten. Dit levert modellen
op waarmee aantalsveranderingen kunnen worden verklaard en
mogelijk worden voorspeld. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan
naar de soorten van de grote zoute en zoete wateren, het agrarisch
gebied en stedelijk milieu.

Internationaal

Ook internationaal slaat SOVON steeds meer de vleugels uit. Het met
de Europese partners opzetten van een nieuw Europees atlasproject,
het (verder) ontwikkelen van graadmeters voor broedvogels en van
methoden om met losse waarnemingen verspreidingsbeelden te
genereren, vormen voorbeelden van boeiende initiatieven waarbij we
een wezenlijke inbreng zullen hebben.

Meerjarenvisie SOVON 2010 - 2013

Kenniscentrum
Inmiddels wordt SOVON gezien als een onafhankelijk en betrouwbaar
kenniscentrum wat het voorkomen van vogels betreft. Dit resulteert
in een toenemende vraag naar ecologische adviezen, variërend van
vragen in het kader van ruimtelijke ordening tot advisering rondom
natuurwetgeving of schadeproblematiek. Zolang dit geschiedt binnen
de missie van SOVON, om objectieve gegevens over het voorkomen
van vogels te verzamelen en in te zetten voor natuurbeleid, -beheer
en -bescherming, draagt dit bij aan het genuanceerd inbrengen van
feitelijke informatie. Goede communicatie met de achterban is hierbij
een eerste vereiste.

Samenwerking

We kunnen ons doel alleen maar bereiken in samenwerking met
andere partijen, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek,
Rijkswaterstaat, provincies en rijksoverheid, Vogelbescherming
Nederland, de Gegevensautoriteit Natuur en Stichting
Natuurinformatie. De verdere samenwerking met verschillende
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) krijgt een
nieuwe impuls door gezamelijke huisvesting in het Natuurplaza
Nijmegen.
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Vrijwilligers

Bij dit alles mogen we niet vergeten dat SOVON een vereniging
is, grotendeels gedragen door enkele duizenden gemotiveerde en
goed gekwalificeerde vrijwilligers. Het is zaak om deze gouden
krachten blijvend aan ons te binden, zeker in een tijd waarin leuk
maar tijdrovend vrijwilligerswerk steeds minder vanzelfsprekend lijkt
te worden. Gerichte werving en opleiding van nieuwe waarnemers
is cruciaal. Het ondersteunen van Vogelwerkgroepen, de regionale
kweekvijvers van nieuwe tellers, is daarmee van groot belang. Het
is daarbij zaak om oog te hebben voor allerlei aspecten. Enerzijds
moeten er opstapprojecten zijn voor waarnemers die te onervaren zijn
voor ingewikkelde projecten, of hiervoor onvoldoende tijd willen of
kunnen vrijmaken; gedacht kan worden aan de Tuinvogeltelling of het
bijhouden van streeplijsten. Anderzijds moet de kennis van ervaren
waarnemers op peil worden gehouden en dient het zich specialiseren
in nieuwe onderzoekstechnieken te worden gestimuleerd. Het moge
duidelijk zijn dat het gebruik van internet hierbij een grote rol zal
spelen.
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Onze missie
SOVON Vogelonderzoek Nederland volgt
de ontwikkelingen in aantal en verspreiding
van alle in ons land in het wild voorkomende
vogelsoorten. Dit gebeurt door middel van
signalerend onderzoek (monitoring) en
door uitvoering van veld- en bureaustudies
die bijdragen aan het verklaren van de
gesignaleerde ontwikkelingen. Onze
drijfveren zijn kennisontwikkeling en het
door middel van informatievoorziening
ondersteunen van natuurbeleid, natuurbeheer
en natuurbescherming. Daarbij zorgen we
voor goede borging van onze kwaliteit,
onafhankelijkheid en objectiviteit. SOVON
coördineert, stimuleert en ondersteunt
systematisch veldonderzoek door vrijwilligers.
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Vragen, opmerkingen of suggesties?
Graag gaan wij met u in gesprek.
Bezoekadres:
Natuurplaza (gebouw Mercator 3)
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Postadres:
Postbus 6521
6503 GA Nijmegen
T: 024 - 7410 410
E: info@sovon.nl
W: www.sovon.nl

