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Verslag 2012 van het Vogelringstation AW duinen.
Hans Vader.

Inleiding.
In 2012 werd op 102 ochtenden, 8 avonden, 1 dag en 2 nachten geprobeerd om vogels te
vangen en te ringen op het Vogelringstation AW duinen.
Fred Koning en assistenten waren ca. 30 dagen vooral actief met het opsporen van nesten
en het ringen van roofvogels en uilen in de hele AWD. Ook plukresten en braakballen van
deze roofvogels werden opgespoord en gedetermineerd.
2012 was een matig jaar voor de Bosuil. De Buizerd en Havik hadden een redelijk goed jaar.
Jammer was, dat de Wespendief, die 2 jaar achtereen broedde, nu verstek liet gaan.
Mogelijk was hij wel aanwezig, want er verschenen verse groene takken op het nest, maar er
werd niet gebroed.
In totaal ringde Fred: Havik 15 pul, Buizerd 21 pul, Bosuil 11 pul + 4 ad. Holenduif 1 pul,
Ekster 3 pul, Kraai 4 pul, Gekraagde Roodstaart 16 pul.
In totaal werden door de medewerkers van het Vogelringstation in 2012 ca. 3331 uren
besteed aan het ringen van vogels en alles wat daarbij komt kijken, inclusief de educatie en
PR,(maar exclusief de ringactiviteiten buiten de AWD).
Het aantal vogels die nieuw geringd werden (ex. buiten de AWD) in 2012 bedraagt slechts
4339 vogels. Bovendien werd ook nog 793 keer een vogel met een ring gevangen. In 2012
gingen in totaal 5132 vogels door onze handen. Dat was beduidend minder dan vorig jaar.
Deze terugval was deels te wijten aan het weer, maar vooral aan de onderbezetting van ons
Ringstation.
De top 10 van de nieuw geringde vogels:
Kleine Karekiet
645
Zwartkop
434
Tjiftjaf
338
Graspieper
329
Nachtegaal
263

Pimpelmees
Koolmees
Roodborst
Fitis
Tuinfluiter

220
219
188
146
141

Bezetting van ons VRS.
Helaas raakte wij halverwege het ringseizoen de zeer actieve ringer Oscar Verhoeve kwijt. Hij
besloot de drukke Randstad te verlaten en heeft zich teruggetrokken in het
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Lauwersmeergebied. Dat is erg jammer, want hij was één van de weinige die op
doordeweekse dagen kwam ringen, waardoor de vangsten vorig jaar flink stegen.
Eén van de oprichters van ons Ringstation, Fred Koning, heeft te kennen gegeven om niet
meer actief op ons Ringstation te komen werken. Dat is een logische beslissing, want hij
heeft al enige jaren een prima ringplaats gevonden in het Zwanenwater, wat vlak bij zijn
woning is. Omdat Peter Spannenburg zijn vaste assistent, maar ook zelfstandig ringer in het
Zwanenwater is, zijn wij hem ook grotendeels kwijt geraakt. Hij heeft wel zijn aandeel aan
het CES project geleverd, evenals enige dagen op het VRS.
Wel blijven Peter, Fred en zijn zoon Henkjan nog even enthousiast de roofvogels en uilen
inventariseren en ringen in de AWD en als zodanig blijven zij wel verbonden aan ons
Ringstation. Zijn onderzoek blijft een vast onderdeel van de Stichting Vogelringstation AW
duinen en de resultaten hiervan zullen gepubliceerd blijven in onze jaarverslagen.
Door gezondheids- en andere omstandigheden hebben beide jonge ringers, Pieter van Eijk
en Adriaan Dokter veel minder tijd besteed aan het vangen op ons Ringstation dan vorige
jaren. Dat heeft zeker de nachtvangsten, maar ook vele weekendvangsten ongunstig
beïnvloed.
Bovenstaande oorzaken zijn terug te vinden in de slechtere resultaten van 2012. Gelukkig
hebben de overige ringers en assistenten zoveel als mogelijk was, geprobeerd de
opengevallen perioden op te vullen, waarvoor onze dank.
Het komt er dus op neer, dat na de voorjaarsvangsten, waar Oscar nog een flink aandeel in
had, de rest van het vangseizoen op de schouders van slechts 3 ringers rustte. Hierdoor
ontstond de situatie, dat zelfs op een aantal weekenddagen geen ringers beschikbaar waren.
Dat was de belangrijkste reden om de opleiding van Wil Tamis te versnellen. Wij hopen dat
hij in het voorjaar van 2013 examen kan doen, waarna hij de gelederen van ons VRS kan
komen versterken.

Foto: Hans Vader. Grote Aalscholver met Deense ring. Nieuwe soort voor AW Duinen.
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Vangstverloop 2012
Marcel Schalkwijk
Het weer.
2012 startte met dubbele cijfers wat temperatuur betreft. Daarnaast was het betrekkelijk
wisselvallig. Dat veranderde in de maand februari. Ons land werd gegrepen door een koude
golf van maar liefst 3 weken. Bittere kou en sneeuw stonden er op het menu. Maart en april
verliepen niet zoals de jaren daarvoor, maar deed ons herinneren aan de jaren 70 waarin het
voorjaar langzaam op gang kwam en niet zoals de laatste jaren met een soort van hittegolf
waardoor de natuur in korte tijd ontplofte. Mei en juni verliepen erg wisselvallig. De
maanden werden gekenmerkt door dagen van veel bewolking en iets te lage temperaturen.
Daarentegen waren er op zijn tijd ook wel leuke momenten. Eigenlijk kan dit ook wel gezegd
worden van juli en augustus. Alleen in augustus sloeg het weer een beetje op hol waardoor
er een tropische periode volgde die een kleine 2 weken aanhield. September en oktober
verliepen in een Indian Summer-achtige sfeer. Rustig en stabiel. De laatste twee maanden
van het jaar sloeg het weer abrupt om alsof het nog wat in te halen had. November liet zich
nog van een redelijke kant zien met best redelijke dagen. December daarentegen was veel te
nat met veel wind. Toch kunnen we als de meteorologische rekening opgemaakt is, stellen
dat het een redelijk jaar is geweest. Wel is duidelijk dat de klimaatsveranderingen van de
laatste decennia een grilliger patroon gaan vormen.
Net opstelling
Tijdens de wintermaanden kan de baan wel gebruikt worden, echter met een zeer beperkte
netopstelling. Om direct te kunnen reageren op een snow-rush blijven de slagnetten
inzetbaar. Daarnaast blijven enkele mistnetten beschikbaar voor vinkachtigen die tijdens
deze periode ook als een haas het land verlaten.
Dit jaar zijn de zogenaamde “dijknetten” niet gebruikt vanwege de beperkte vangsten. Als
proef is er op een andere plek achter het tweede hijsnet een baan gehakt. De netopstelling
leverde niet de gewenste aantallen op. De hijsnetten leverden ook dit jaar behoorlijk wat
vangsten op. Echter het “Gierzwaluw” hijsnet bleef in de verwachtingen achter, want er
werden geen Gierzwaluwen gevangen. Alleen die ene Wielewaal die op deze plek werd
gevangen bracht wel wat sensatie. Helaas werd het parcours van de mistnetopstelling ook
door de lokale Vos gelopen. Hierdoor waren we genoodzaakt meer rondes te lopen en is er
besloten om tijdelijk bepaalde opstellingen niet te gebruiken.
Door de lage- en zeer wisselende waterstanden waren de vangsten met de inloopkooien, in
vergelijking met voorgaande jaren heel slecht. Door de slechte bezetting van ons Ringstation
kon het zogenaamde “rallen knallen” tijdens de septembernachten, wanneer de ralachtigen
op trek gaan, niet worden uitgevoerd. De CES- net opstelling is conform de voorschriften
van dit project uitgevoerd en was gelijk als de voorgaande jaren.
Dit jaar is vroegtijdig begonnen met de opbouw van netcapaciteit. Hierdoor konden in maart
al op bepaalde dagen redelijke vangsten genoteerd worden.
De slagnetten leverden dankzij de “snow rush” al vroeg in het jaar een behoorlijk aantal
Veldleeuweriken op. Ook in het najaar kon naar hartenlust aan de touwtjes getrokken
worden vanwege de forse trek van Graspiepers.
Over het eendeneiland valt helemaal niets te melden. De speciale vangkooi is buiten gebruik
geraakt door een storm. Daarnaast zijn de slagnetten op dit eiland onbruikbaar geworden
door het woekerende Riet. Overwogen moet worden of wij hier nog wel vangstinspanningen
willen leveren.
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De vangsten.
Zoals al gemeld konden onze vogelringers al vroeg in het jaar aan de bak vanwege het
winterweer. Helaas bleek dit maar één dag te zijn. Op de tweede dag waren alle vogels
gevlogen. In maart kon er nog mondjesmaat gevangen worden. Het weer werkte hier goed
aan mee.
Tijdens enkele zwoele nachten in mei zijn er pogingen gedaan om Kwartels te ringen. Dat is
gedeeltelijk gelukt, maar met een mager resultaat. Slechts 3 Kwartels hebben de ringhut
verlaten met een glimmende ring. Veel uren zijn geïnvesteerd in de tijd dat de Nachtegalen
het warmere zuiden gingen opzoeken. Hoewel de verwachtingen hoog waren viel het
allemaal toch wel tegen. In 2012 werden in de laatste weken van juli en de eerste weken van
augustus zo’n 249 Nachtegalen geringd. In diezelfde periode van 2011 verlieten 347
nachtegalen Vogelringstation met een ring. Dat is afname van 28 %. De landelijke mezen
invasie is aan ons voorbij gegaan. Terwijl dit in het midden en oosten van het land
behoorlijke aantallen gevangen mezen opleverden.
Helaas was de inzet van enige ringvergunningshouders ten op zichtte van 2011 slecht. Het
ringstation draaide in het begin van het seizoen nog op 4 personen. Echter door een
verhuizing kwam de bezetting op zo’n 3 man aan. Dit had effect op het aantal vangdagen en
de kwantiteit van de vangsten. Bij een goede bezetting kunnen er meer mistnetten open
gezet worden waardoor de vangsten omhoog gaan. Als tweede aspect kan er aan worden
toegevoegd dat de plaatselijke Vos ook zijn steentje heeft bijgedragen aan de aantallen.
Door deze Vos bleven veel mistnetten gesloten. Het welzijn van de vogels staat altijd boven
aan.
In tabel 1 worden de vangsten per 100 meter mistnet weergegeven.

Vangsten per 100 meter mistnet 2012
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40
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0

Tabel 2 geeft meer inzicht van het aantal gevangen vogels per 100 meter mistnet. Door alle
vangdagen met de meters mistnet en de aantallen vogels op te tellen resulteren in dit
overzicht.
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Tabel 2: vangsten per 100m in de Jaren 2008-2012
Wat opvalt in de grafiek hierboven is de sterk dalende lijn. Deze wordt nog iets meer
versterkt in tabel 3 hieronder.
2004
Jaargemiddelde per 100
meter mistnet

22

2005 2006 2007 2008 2009 2010
30

19

21

30

21

21

2011

2012

22

13

Als conclusie kunnen we stellen dat 2012 een teleurstellend jaar is geweest.
Alle projecten die buiten het Vogelringstation worden uitgevoerd, inclusief de slagnetten
maken geen deel uit van dit overzicht.
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Resultaten CES-project 2012
Marcel Schalkwijk
Inleiding:
Bijna twee decennia CES is een mooie tijd om op terug te kijken. Door al die jaren heen is het
biotoop knap veranderd. Hierdoor zijn de vogels die in dit huidige biotoop leven
toegenomen maar er zijn er ook die juist zijn afgenomen. De gevolgen van het broeikaseffect zijn nu ook op het vogelringstation te merken. Het weer was in 2012 van dien aard,
dat het af en toe spannend werd of er wel een CES-sessie gelopen kon worden. Tijdens de
eerste sessies was het goed lente weer, maar vanaf medio juni waren er dagen van buien,
lage temperaturen en (te) veel wind.
De 12e CES- vangdag van 1 augustus is zelfs over gedaan vanwege het lage aantal vogels. 3
vogels in 90 meter uitstaand mistnet in 6 1/2 uur tijd is wel erg triest. Op 2 augustus werd de
vangdag over gedaan en met gunstig resultaat afgesloten.
Zo wie zo zijn de resultaten beter dan in 2011. Dat jaar was met 183 nieuw geringde vogels
als eindtotaal echt bedroevend.
Over de hele vangperiode kunnen we stellen dat de Tjiftjaf het erg goed gedaan heeft . De
grote afwezige is voor het eerst dit jaar, de Zanglijster. Er werden er nul van geringd of terug
gevangen. De Winterkoning heeft zich goed staande weten te houden ondanks de afgelopen
koude winters.

Foto: Impressie CES-net C1
Hieronder de top 5 CES 2012
Voor wie nog niet zo bekend is met de CES werkwijze, kan
zich wenden tot de web- site van het vogeltrekstation
(www.vogeltrekstation.nl). Hierin staat duidelijk waar
men zich aan dienst te houden bij het uitvoeren van het
CES-project. Tevens staan daar ook de 12 periodes waarin
de CES gedraaid dient te worden, maar ook de begin en
eind tijden worden duidelijk aangegeven. Hieronder de lijst met door ons nieuw geringe
vogels. De terugvangsten worden in dit overzicht niet meegenomen.
1
2
3
4
5

Tjiftjaf
Kleine karekiet
Fitis
Zwartkop
Nachtegaal/ Pimpelmees
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Totaal lijst CES 2012
Soort
Grote bonte specht
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Nachtegaal
Witster blauwborst
Merel
Cetti's zanger
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Kleine karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Vink
Goudvink
Rietgors
Totaal

Maand
april

1
2
3

mei

juni

3
4

1
2

1
1

9
2
2

juli
2
2
2
1
1
5

augustus

1
4
5
2

1
5

2
2
1
1
1

2
2

3
7
7
28
11

3
2
1

7
11

1
1
21

1
1
103

19

8

2
19
2
1
2
5
35
4

3
4

4
1

4
2
1
1

2

1

92

15

Totaal
2
6
9
3
14
8
2
1
4
8
26
13
4
12
16
70
17
1
14
13
2
3
2
250

Terugmeldingen in 2012.
Hans Vader
In de AWD geringd.
Ook dit jaar weer geen terugmeldingen van steltlopers of eenden uit Siberië en ook geen
Barmsijs uit China. Wij zullen tevreden moeten zijn met meldingen uit landen die dichterbij
liggen.
In 2012 ontvingen wij slechts 57 terugmeldingen van vogels die wij in de AW duinen
ringden. Het aantal viel wat tegen, omdat nu verwacht mag worden dat de kinderziektes in
het programma GRIEL inmiddels opgelost zouden zijn. Er kwamen slechts 15 terugmeldingen
uit het buitenland, dat waren 4 uit België, 4 uit Frankrijk, 2 uit Portugal, 3 uit Engeland, 1 uit
Zweden en 1 uit Hongarije
Dit jaar werd toch weer een Zanglijster geschoten in Portugal op 1830 km afstand en ruim 5
jaar na het ringen. Een andere Portugese melding was een Kleine Karekiet die bijna 1 jaar na
het ringen gecontroleerd werd in Lagoa Da Santo, op 1893 km van de ringplaats.
Een leuke terugmelding van een Braamsluiper kwam uit Hongarije. Bijzonder was, dat deze
Braamsluiper eerst op 10 april 2012 en later weer op 4 oktober 2012 werd gevangen door
een ringer. Het lijkt er op dat deze Braamsluiper op de heenweg naar Nederland en later op
de terugweg van Nederland naar Afrika werd gevangen in Hongarije. Dit is een duidelijke
bevestiging van de oostelijke route die Braamsluipers volgen om uiteindelijk in Oost Afrika te
overwinteren. Wat het extra bijzonder maakt, is dat deze Braamsluiper tijdens zijn trektocht
precies dezelfde gebieden bezoekt op zijn heen- en terugreis.
Een Rietgors die wij op 5 juli 2008 ringde, werd als Bosgors terug gemeld uit Frankrijk op
855 km van de ringplaats. Het is onwaarschijnlijk dat in begin juli al een Bosgors aanwezig
was in Nederland.
Een Roodborst die tijdens de trek op 28/9/11 geringd werd, hing op 14/1/12 in een net van
een Engelse ringer. Dit kan een Roodborst zijn die ten oosten van Nederland geboren is en
Engeland als overwinteringsplaats had uitgekozen.
Drie Nachtegalen die bij ons geringd werden, werden 1, 3 en 6 dagen later terug gevangen
op 8 km noord van de ringplaats in de Kennemerduinen.
Een Merel die op 1/10/2007 door ons geringd werd, blijkt een broedvogel te zijn in Zweden.
Zij werd daar 4,5 jaar na het ringen op 724 km ten noorden van de AWD op 18/3/12 terug
gevangen in Nidingen in Zweden.
Een Rietzanger die wij op 30/7/11 ringde, werd een jaar later aan de westkust van Engeland
gecontroleerd door een ringer. De meeste Rietzangers die in Nederland worden geringd
volgen een Zuidoostelijke richting.
Een Kleine Karekiet werd als vrouw >1kj geringd op 19/6/12, dat lijkt op een broedvogel van
de AWD. Op 28/8/12 werd zij terug gevangen in Engeland. Dat is een ongebruikelijke route
voor een Nederlandse Kleine Karekiet, want de meeste vliegen in Zuidwestelijke richting tot
in Afrika.
Oude Knarren.
Een aantal vogels kunnen een respectabele leeftijd bereiken. Dit jaar kwamen meldingen
binnen van 3 Buizerden, die resp. bijna 9 jaar, bijna 16 jaar en 16,5 jaar oud werden. Zij
werden allen als pul geringd in de AWD en werden op korte afstand van de AWD dood
gevonden. Dat was op resp. 10 km, 29 km en 80 km, de laatste kwam van Texel.
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Elders geringd
In 2012 werden 30 vogels gevangen of gevonden met een ring die niet door ons werd
aangelegd. Dat is inclusief een Zwartkop die geconsumeerd werd door een Bosuil. De ring
kwam tevoorschijn bij het uitpluizen van een braakbal.
Er waren 8 vogels bij met een buitenlandse ring. Deze kwamen uit; 1 Roodborst en 1
Aalscholver uit Denemarken, 1 Rietzanger uit Noorwegen, 2 Kleine Karekieten resp. uit
Frankrijk en België, 1 Zwartkop en 1 Fitis uit België.
De meeste NVO-ringen waren echter afkomstig van de kustringstations die ten noorden van
de AWD liggen.
Nieuw voor de AWD.
Op een ochtend in februari hing er een dode jonge Aalscholver aan de deur van ons
Ringstation. Deze was daar opgehangen door één van de boswachters. Hij had hem
gevonden bij de kolonie/slaapplaats van Aalscholvers in de Renbaan. Hij had gezien dat deze
vogel geringd was en dacht dat deze ring van ons was. Het bleek echter een buitenlandse
ring te zijn, uit Denemarken. Het was duidelijk een jonge vogel met een grijs/witte
onderzijde, hij werd gefotografeerd, ring afgenomen en kadaver weggegooid.
Toen de terugmelding uit Denemarken kwam, bleek deze vogel ruim 8 maanden voordat hij
gevonden werd, als pul. werd geringd bij Frederikshavn in Denemarken. Pas toen ik de
Latijnse achternaam “carbo” op de terugmelding zag, viel het kwartje. Deze ondersoort was
nog niet eerder in de AWD vastgesteld. Dus een onverwachte nieuwe ondersoort voor de
AWD, die zonder ring onopgemerkt in de struiken beland was. In feite is het de “gewone”
Aalscholver, die op rotsrichels aan zee broed. Tegenwoordig heet deze ondersoort
Grote Aalscholver (Phalacrocorax carbo). Dit is om onderscheid te maken met de in
Nederland broedende ondersoort Phalacrocorax sinensis, die graag in bomen broed.
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Terugmeldingen uit het buitenland van door ons geringde vogels

11

soort

ringnr. gesl/lft geringd op terug op vindplaats en bijzonderheden

Koekoek

.1421626 M, >1kj

3-5-2008

Koekoek

.1441768 M, 2kj

27-5-2012

28-6-2012 VRS Castricum, gec.

Bosuil

.6030922 O, pull

7-6-2005

Bosuil

.6121455 O, pull

18-4-2003

Gierzwaluw

P32753

Veldleeuwerik

V059680 M, vg

18-10-1999 13-10-2001 Kasterlee, Ant. België, gec.

Roodborst

AT15393 O, 1kj

28-9-2011

14-1-2012 Haywards Heath, Engeland, gec.

255

107

Nachtegaal

V483957 O, 1kj

20-7-2011

31-5-2012 Maassluis, alleen poot+ring

49

317

Nachtegaal

V484087 O, 1kj

22-7-2011

5-8-2012

93

380

Nachtegaal

V526419 M, >1kj

23-5-2012

25-7-2012 VRS van Lennep, gec.

8

62

Nachtegaal

V526671 O, 1kj

24-7-2012

25-7-2012 VRS van Lennep, gec.

8

1

Nachtegaal

V526758 O, 1kj

26-7-2012

28-7-2012 VRS van Lennep, gec.

8

3

Nachtegaal

V526996 O, 1kj

11-8-2012

24-8-2012 Nord-Pas-de-Calais Frankrijk, gec.

280

13

Blauwborst

AT14291 M, 1kj

10-8-2011

2-7-2012

Merel

L217917

V, >1kj

1-10-2007

18-3-2012 Nidingen, Zweden, gec.

O, pul

8-7-2011

6-5-2012

Renbaan AWD, prooi roofvogel

km dagen
1

1464

22

30

22-6-2012 AWD, alleen ring

1

3530

15-3-2012 Vogelenzang, binnen gevlogen.

4

3254

28-6-2012 VRS van Lennep, gec.

Zwanenwater NH, gec.
Corval-Evora, Portugal, gesch.

354
726

53

326

724

1630

1830

1912

Zanglijster

L192284

O, 1kj

9-10-2004

Zanglijster

L296931

O, 1kj

1-8-2012

SprinkhaanzangerAT14676 O, 1kj

22-8-2011

Rietzanger

AT14015 O, 1kj

30-7-2011

Rietzanger

AT14148 O, 1kj

4-8-2011

Rietzanger

AT16190 O, 1kj

Rietzanger

AT16947 O, 1kj

Kleine Karekiet

AL96355

Kleine Karekiet

AP38899 M, >1kj

16-7-2009

15-7-2012 VRS Castr.gec.ook 25+28/6/12

20

1095

Kleine Karekiet

AP39206 O, 1kj

31-7-2009

26-6-2012 VRS Meijendel, gec.

28

1061

1893

329

O, 1kj

3-1-2010

VRS Westenschouwen, gec.

21
129

27-10-2012 VRS van Lennep, gec.

8

87

26-5-2012 Veluwemeer, Elburg GLD, gec.

9

277

30-7-2012 Silverdale, Lan. Engeland, gec.

528

366

25-7-2012 VRS Meijendel, gec.

26

356

22-7-2012

4-8-2012

VRS Castricum, gec.

22

12

17-8-2012

5-9-2012

VRS Castricum, gec.

22

19

2-8-2008

1-7-2012

VRS Meijendel, gec.

28

1429

14-8-2010 Lagoa Da Santo, Portugal, gec.

Kleine Karekiet

AP40461 O, 1kj

19-9-2009

Kleine Karekiet

AP42120 O, 1kj

8-8-2010

11-6-2012 VRS Castricum, gec. Ook 10/8/12

Kleine Karekiet

AP42992 O, 1kj

1-9-2012

2-8-2012

Kleine Karekiet

AT13708 O, 1kj

21-7-2011

21-6-2012 Kerkwerve Zeeland, dood gev.

Kleine Karekiet

AT13919 O, 1kj

28-7-2011

3-8-2011

Kleine Karekiet

AT14351 O, 1kj

13-8-2011

15-8-2011 VRS Vlieland, gec.

105

2

Kleine Karekiet

AT14400 O, 1kj

15-8-2011

11-6-2012 Zwanenwater, gec.

53

300

Kleine Karekiet

AT15916 M, >1kj

19-5-2012

2-7-2012

53

43

Kleine Karekiet

AT15972 V,>1kj

19-6-2012

28-8-2012 Upwaltham,Engeland, gec.

393

61

Kleine Karekiet

AT16666 O, 1kj

9-8-2012

19-8-2012 VRS Meijendel, gec.

26

9

Pays de la Loire, Frankrijk, gec.
Bierwart, Namur, België, gec.

Zwanenwater, gec.

Braamsluiper

AT13234 M, >1kj

11-5-2011

10-4-2012 Sumony, Hongarije, gec.ook 4/10/12

Grasmus

AT13921 O, 1kj

28-7-2011

21-6-2012 VRS van Lennep, gec.

Zwartkop

V483909 O, 1kj

6-7-2011

Zwartkop

V484760 V, 1kj

31-8-2011

Zwartkop

V525041 V, 1kj

3-9-2011

Zwartkop

V526216 V, 1kj

Zwartkop

V526927 O, 1kj

672

645

700

85

335

202

5

1202

334

8

328
345

15-6-2012 VRS van Lennep, gec.

10

20-9-2011 Avion Calais Frankrijk,gec.28/9/11

245

20

3-8-2012

22

334

VRS Castricum, gec.

28-10-2011 31-10-2011 Grembergen, O. V. België, gec.
3-8-2012

21

21-9-2012 VRS van Lennep, gec.

146

2

8

49

Zwartkop

V593095 O,vg

29-8-2012

17-9-2012 VRS Korverskooi, Texel, gec.

Fitis

Y10140

O, 1kj

28-7-2011

2-9-2011

Tongeren, België, gec.

Tjiftjaf

Y10743

O, 1kj

20-7-2012

6-9-2012

VRS van Lennep, gec.

Pimpelmees

AT16061 O, 1kj

28-6-2012

Staartmees

Y10991

O,vg

9-10-2012

Rietgors

AL96096

O, 1kj

5-7-2008

Buizerd

.6083254 O,pul

18-6-1995

9-1-2012

Buizerd

.6083289 O,pul

15-6-1996

4-4-2012

Buizerd

.6121485 O,pul

11-6-2003

11-3-2012 Santpoort, NH. dood

Buizerd

.6140661 O,pul

3-6-2011

28-2-2012 AWD, ZH. dood

Buizerd

.6140664 O,pul

3-6-2011

7-5-2012

Havik

.6140693 M,pul

12-6-2011

22-5-2012 AWD, ZH. poot+ring

Havik

.7125771 V,>1kj

24-8-2007

26-8-2012 AWD, inf. pas dood

1

1830

Havik

.7125795 V,>2kj

19-2-2009

25-5-2012 Rijsenhout, NH. poot+ring

16

1191

Havik

.7134576 v,pul

7-6-2011

1-11-2012 Wassenaar, ZH. alleen ring

28

513

10-10-2012 Zwanenwater NH, gec.

86

18

188

35

8

48

53

103

27-11-2012 Wieringenwerf, gec.

73

49

20-10-2008 Poitou-Char.Frankrijk, gec Bosgors

855

107

Den Burg, Texel. dood

80

6049

Wassenaar, ZH. dood

29

5773

10

3197

4

270

12

Wilnis,Ut. dood

29

339

0

345

Terugmeldingen van vogels niet door ons geringd.
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Leuke eigen terugvangsten in 2012.
Hans Vader
Er werden in 2012 minder eigenringvangsten gedaan dan vorig jaar. In dit verslag worden
uitsluitend terug vangsten vermeld van minstens 1 jaar oud.
Het leukste zijn de terugmeldingen van vogels die helemaal naar Afrika vliegen om te
overwinteren. Als je dan weer zo’n oude bekende in handen krijgt, die je soms jaren geleden
geringd hebt, dan geeft dat toch wel een soort kick, want het blijft een hele prestatie voor
zo’n klein vogeltje om duizenden kilometers heen en weer te vliegen. Er zijn zelfs vogels bij
die deze reis al meer dan 5 keer gemaakt hebben.
Vogels die meerdere jaren achtereen worden terug gevangen behoren meestal tot de lokale
broedvogels die in de nabijheid van ons Ringstation broeden. Er zijn echter ook vogels bij die
zich één of meer jaren niet terug laten vangen en dan plotseling weer wél een keer. Dat
kunnen doortrekkers zijn, die tijdens de terugreis maar even de AW duinen aandoen om bij
te tanken of te rusten. Wat ook mogelijk is, dat het wel broedvogels van de AWD zijn, maar
op grotere afstand van ons Ringstation broeden en daardoor maar even in de buurt van de
netten komen. Dan wordt de kans op een terug vangst van zo’n vogel al veel kleiner.
Dit jaar werden van 23 vogelsoorten in totaal 174 exemplaren terug gevangen. Hierbij
waren echter ook vogels die zich 10 tot 25x lieten terug vangen, waarbij enkelen zich zelfs in
één jaar 8x lieten vangen. Dit zijn dan wel vogels die zeer dicht bij de netten broeden en
kennelijk geen negatieve ervaringen hebben opgedaan bij het vangen.
Standvogels en korte-afstandstrekkers.
Van de Grote Bonte Specht werden 2 ex. terug gevangen. Eén ex. werd als man 1kj geringd
en in 2 jaar 4x terug gevangen. Toch broedt de Grote Bonte Specht niet rond het ringstation.
Van de Heggemus werden 6 ex. terug gevangen. Hierbij was één ex. die nu al 25x in 6 jaar
werd gevangen. Maar ook een ex. die in 3 jaar 2x werd terug gevangen, telkens in de tweede
helft van september. Dit kan een doortrekker zijn of een broedvogel van wat verder weg.
Van de Roodborst werden 2 ex. terug gevangen. Beiden ex. werden in oktober geringd en
een jaar later ook weer in oktober en november terug gevangen. Dit zullen overwinterende
vogels zijn afkomstig uit Scandinavische landen.
Van de Merel werden 12 ex. terug gevangen. Hierbij was 1 ex. die zich in 3 jaar 11x liet
vangen, maar ook een ex. die zich 14x in één jaar liet vangen. Een ander ex. liet zich 7x
vangen in 2 jaar en een andere 5x in één jaar. Dit waren duidelijk lokale broedvogels.
Van de Zanglijster werden 2 ex. terug gevangen. Eén ex. in 2 jaar in juni en juli, dit zou een
lokale broedvogel kunnen zijn. De andere werd eind oktober geringd en 2x terug gevangen
in november. Dat lijkt op een niet lokale broedvogel die mogelijk uit een Scandinavisch land
komt.
Van de Pimpelmees werden 13 ex. terug gevangen. Eén ex. werd 7x in 4 jaar terug
gevangen, meestal in de broedmaanden, dus zal het wel een lokale broedvogel zijn. Een
ander ex. werd 5x in 3 jaar gevangen, in de maanden aug. t/m dec. Dit zou een Oostelijke
Pimpel kunnen zijn of een niet lokale broedvogel.
Van de Koolmees werden 11 ex. terug gevangen. De twee oudste vogels werden resp. 7x en
3x in 2 jaar terug gevangen.
Van de Staartmees werden 2 ex. terug gevangen. Hierbij was 1 ex. die in 2 jaar 4x werd
terug gevangen.
Van de Vink werd 1 ex. terug gevangen. Sinds een paar jaar is de Vink broedvogel in de
directe omgeving van ons Ringstation. Dit ex. liet zich in 1 jaar 2x terug vangen.
Van de Goudvink werden 3 ex. terug gevangen. De Goudvink broedt rond de netten en deze
werden alle drie als 1kj geringd. Eén ex. werd 6x in 1 jaar gevangen.
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Van de Rietgors werden 7 ex. terug gevangen. Hierbij was een oud mannetje die in 2005
geringd werd als >1kj. In 7 jaar werd deze vogel 23x terug gevangen omdat hij vlak bij de
netten broedde. Een ander ex. werd als vrouw >1kj geringd in 2009. Zij werd 11x terug
gevangen in 3 jaar.
Afrikatrekkers.
Van de Boerenzwaluw werd 1 ex. terug gevangen. In de AWD broeden geen
Boerenzwaluwen, maar er is af en toe wel een slaapplaats. Daar werd in juli 2011 een 1kj
vogel gevangen, die in sept. 2012 op de zelfde slaapplaats werd terug gevangen.
Van de Nachtegaal werden 7 ex. terug gevangen. Hierbij waren 2 erg trouwe klanten. Eén
ex. die geringd werd als >1kj werd in 4 jaar 21x gevangen. Een andere werd 10x in 2 jaar
gevangen, deze werd ook geringd als >1kj. Dit zullen beiden lokale broedvogels zijn. Twee ex.
werden beiden 1x terug gevangen na 3 jaar. Twee anderen werden resp. 1x na 2 jaar en 1x
na 1 jaar terug gevangen. Dit zullen doortrekkers zijn of vogels die verder van het Ringstation
broeden.
Van de Blauwborst (Witster.) werden 9 ex. terug gevangen. Hierbij waren 2 ex. die resp. 12x
en 6x in 3 jaar zijn terug gevangen. Een ander mannetje werd 2x in 2 jaar terug gevangen. De
overige werden allen 1-3x terug gevangen in 1 jaar. Opvallend is dat het vooral mannen >1kj
betreffen, slechts 1 vrouw >1kj en 2 vogels van het 1e kj.
Van de Rietzanger werden 7 ex. terug gevangen. Hierbij waren 2 duidelijke lokale
broedvogels, die zich resp. 9x en 7x lieten vangen in 3 jaar. Een andere vogel werd in de
broedtijd 2x gevangen in 1 jaar na het ringen. De overige 4 vogels kunnen ook doortrekkers
zijn, de vangsten waren vooral eind juli en aug. Mogelijk trekken de Rietzangers deels via een
oostelijke route naar Afrika, net als de Braamsluiper.
Van de Kleine Karekiet werden 26 ex. terug gevangen. Hierbij waren 2 wat oudere knarren.
Beiden werden geringd als man >1kj. De >5jarige werd alleen 2x in augustus gevangen. Dit
zal geen lokale broedvogel zijn. De >3jarige werd meerdere jaren in mei, juni en juli
gevangen, dan moet het een lokale broedvogel zijn. Twee vogels die als 1kj werden geringd,
kwamen resp. 4x en 2x in 3 jaar in de netten in juli en aug., zij kunnen ook tot de lokale
broedvogels behoren. De meeste vogels werden 1-5x terug gevangen in 1-2 jaar na het
ringen.
Van de Tuinfluiter werden 7 ex. terug gevangen. Hierbij waren 3 vogels van minstens 5 jaar
oud, zij werden 4-6x terug gevangen. De overige vogels waren 1-2 jaar oud en werden 1-2x
terug gevangen.
Van de Braamsluiper werden 8 ex. terug gevangen. Eén ex. van 5 jaar oud werd 10x
gevangen. Duidelijk een vogel die vlak naast de netten broedde. Er waren nog 3 ex. van
minstens 2 jaar oud, die werden 1-3x gevangen.
Van de Grasmus werden 5 ex. terug gevangen. Zij werden allen het jaar ervoor geringd en
1-5x terug gevangen.
Van de Zwartkop werden 5 ex. terug gevangen. De Zwartkop is geen echte Afrika-reiziger
meer en trekt steeds vaker via een noordelijke route naar Engeland. Er waren 2 vogels van
minstens 2 jaar oud die zich beiden 2x lieten terug vangen.
Van de Fitis werden 13 ex. terug gevangen. Hierbij waren 3 ex. van 4 jaar en 4 ex. van 3 jaar
oud. Zij werden 5-13x terug gevangen. Drie tweejarigen werden 1-2 x terug gevangen.
Van de Tjiftjaf werden 22 ex. terug gevangen. Bij de oudere vogels was 1 ex. 4 jaar en 2 ex.
3 jaar oud. Een 4- en 3jarige werd 4-6x gevangen. Er waren echter meerdere 2jarige die zich
7-14x lieten vangen. De meeste zijn lokale broedvogels.

15

Nestplaatskeuze en broedsucces van de Staartmees.
Fred Koning

Inleiding
Een groepje aan takken bungelende Staartmezen vrolijkt de mens op tijdens de grauwe
winterdagen. Als ik niet mijn hart verpand had aan uilen, roofvogels en Paapjes zou het deze
soort zijn geweest om veel tijd aan te besteden. Er worden helpers gesignaleerd bij de
nesten en ik zou willen weten waar die vandaar kwamen en wat het doel van dit gedrag kan
zijn. Dit gedrag komt ook voor bij Babblers, Wood-hoopoo’s en Acorn woodpeckers en er zijn
boeken vol over geschreven. Een fantastisch onderwerp voor een enthousiaste vogelringer
die er eens 10 jaar aan zou moeten besteden. Veel interessanter dan het bijhouden van een
jaarlijkse lijst van gescoorde soorten vogels. Helaas is het er bij mij niet van gekomen maar
dit stukje geeft mijn ervaringen met 90 nesten van de Staartmees die ik uit mijn dagboekjes
distilleerde.
De nestplaatskeuze van de Staartmees (Aegithalos caudatus) is zeer gevarieerd en bij mijn
weten is er in Noord-Holland nog nooit iets over geschreven. De nesten zijn allen gevonden
in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in Het Zwanenwater.
Het nest.
In onze streek beginnen Staartmezen met het bouwen van hun nesten meestal in de loop
van maart. Er zit dan nog geen blad aan de bomen en de vogeltjes zijn dan makkelijk te
volgen. Ze hebben daarbij vaak een speciaal contactroepje en als je dat kent en hoort dan
weet je dat je in de buurt van het nest bent. Ze verzamelen het nestmateriaal samen en als
een van de partners bezig is met de constructie wacht de ander geduldig met nestmateriaal
in de snavel tot deze klaar is en gaat dan op zijn beurt aan het werk.
Staartmezen maken fantastisch mooie nesten van kleine grassprietjes, cocons van insecten,
mossen en korstmossen. Deze materialen worden aan elkaar geweven met spinrag, haren en
bastvezels. Zo ontstaat een 15-25 cm langwerpig nest. Er zit een dakje op en de ingang
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bevindt zich aan de zijkant van het bovenste deel van het nest. Aan de buitenkant wordt het
nest gecamoufleerd met stukjes korstmos. Aan het eind van de constructie wordt het
gevoerd met honderden vogelveertjes die een perfect isolatie materiaal vormen. Een
Engelse onderzoeker (Owen, 1945), telde de veertje van 9 nesten en vonden dat dit aantal
varieerde tussen de 802 en 2457 veertjes per nest! De constructie duurt wel 2 tot 3 weken
en bij koud- en slecht weer nog wel langer, maar soms ook korter als er b.v. een tweede nest
gebouwd moet worden nadat het eerste is vernield.

Foto. Staartmees bezig met de bouw van de ingang van het nest.
De soorten bomen of struiken waarin ik de nesten vond variëren sterk in soort en hoogte.
(zie tabel 1) De meeste nesten werden aangetroffen in coniferen(43%) voornamelijk in
Grove den en Zwarte den. In deze bomen wordt vergeleken met andere bomen relatief hoog
gebroed (tot 9 m). De Grove dennen bevinden zich meestal als individu of kleine groep in
loofbossen. Het nest in naaldbomen hangt vrijwel altijd tussen de naalden of kleine twijgen
gebouwd. Bij andere boomsoorten wordt vaak een andere manier van bevestigen gebruikt .
Bij de Staartmezen die ik in eik en populier vond werd het nest gemaakt in de plukken
jonge loten die zich in kransen aan de stam bevinden. Ook wordt gebroed op plaatsen waar
de stam zich in tweeën splitst. Bij berk en meidoorn nestelen Staartmezen ook graag in
heksenbezems. (Heksenbezems zijn dichte concentraties van takken die worden veroorzaakt
door een schimmel). Zij bieden goede dekking om een nest te verstoppen. Vijf van de 19
nesten in meidoorns bevonden zich in heksenbezems. In het duin wordt veel gebruik
gemaakt van de dichte doornige struiken zoals meidoorn en Duindoorn. Deze zijn moeilijk
toegankelijk voor predatoren zoals Gaai en Ekster. Hetzelfde geld voor dichte lianenmassa’s
van de Kamperfoelie. Staartmezen blijken dus verbazend flexibel te zijn in hun
nestplaatskeuze. In de literatuur worden zelfs grondnesten (bv. in een greppelkant)
vermeld. In dorpen worden vaak ook andere coniferen (Thuja, Taxus en Jeneverbes) als
nestboom gebruikt.
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Tabel 1. Boomsoorten en gemiddelde hoogten waarop het nest zich bevond en de
broedresultaten.
boom
zwarte den
grove den
meidoorn
kamperfoelie
berk
spar
populier
eik
brem
duindoorn
hoop hout
Totaal

aantal nesten
20
17
19
10
4
2
3
3
1
9
2
90

hoogte
3,4 m
4,2 m
1,6 m
1,7 m
1,4 m
3,2 m
2,7 m
2,1 m
2m
1m
1,4 m

succesvol
0
2
6
2
0
0
0
1
0
2
0
13

mislukt
9
5
10
6
4
2
1
2
0
3
2
44

29%

71%

onbekend
11
10
3
2
0
0
2
0
1
4
0
33

Broedsucces.
Omdat jonge staartmezen niet uit het nest te halen zijn zonder het nest te vernielen kon ik
weinig jongen ringen en om die reden bezocht ik de nesten niet zo vaak om het verdere
verloop te volgen. Bij 57 nesten waarbij ik dit wel deed bleek slechts 29 % succesvol en 71 %
mislukt. En opvallend hoog aantal mislukkingen. Vrijwel altijd vond ik de nesten uit elkaar
getrokken. Vermoedelijk het werk van Gaaien en Eksters. Bij de nestbouw en het voeren van
de jongen, gedragen de vogels zich zeer vertrouwelijk waardoor hun vijanden het nest
makkelijk kunnen vinden. Ook andere onderzoekers bevestigen het hoge aantal verstoorde
broedpogingen. In Engeland vonden Gaston ( 1973) en Lack ( 1958) dat resp. 86% en 84 %
van de door hen bestudeerde nesten mislukten. De eerste onderzoeker vond ook een
voorkeur van Staartmezen om in heggen en dichte struiken buiten het bos te broeden. Daar
produceerden 22 % van de paren jongen tegenover slechts 4,5 % bij die paren die in het bos
broeden.
In de AW duinen schijnt de Zwarte den een slechte keuze te zijn want daar zag ik nog nooit
een geslaagd nest. Ook in de AW duinen worden de beste resultaten bereikt door paren die
net buiten het bos in dichte doornige struiken zoals meidoorn en Duindoorn broeden.
Ondanks het lage broedsucces weet de Staartmees zich goed te handhaven. Hun zeer sociale
leven in vrij grote groepen is een voordeel want er is er altijd wel één Staartmees de een
roofvogel opmerkt. Ook slapen Staartmezen dicht tegen elkaar aan om elkaar warm te
houden. Dit soort gedragingen dragen er aan bij dat de sterfte onder de jonge vogels
geringer is als bij andere mezen. In een studie in Zuid Duitsland bleek dat bij het bereiken
van de geslachtsrijpheid nog 77% van de vorig jaar geboren jongen in leven was (Riehm,
1970). Bij Koolmezen ligt dit percentage onder de 30 %. Ook kunnen Staartmezen een hoge
leeftijd bereiken. Zo werd een vogel in de AW duinen na 7 jaar weer terug gevangen. De
Staartmees is een boeiende soort en verdient veel meer aandacht !
Literatuur:
Gaston, A.J.(1973) The ecology and behaviour of the Long-tailed Tit. Ibis 115 p330-351.
Lack, D & E. (1958) Thenesting of the Long tailed Tit. Bird Study 5 p 1-19.
Owen, J.H. (1945). The nesting of the Long- tailed Tit. British Birds 38 p 271-273.
Riehm,H. (1970). Okologie und Verhalten der Schwanzmeise. Zool.Jb.Syst.97;p.338-400.
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Staartmees met korstmos

Staartmees met spinsel.
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Grote fluctuaties en lage waterstanden in 2012.
Hans Vader.
Al enige jaren is er op de plek van het Vogelringstation sprake van onnatuurlijk fluctuerende
waterstanden. Daarom zijn we in 2003 begonnen met het lokaal meten van de
grondwaterstanden op zoveel mogelijk dagen, zodat we een goed beeld krijgen van de
daadwerkelijke peilen ter plekke. De waterstanden worden gemeten in een kwelplas boven
de drain tussen Geul 14 en 16. Uit ervaring weten wij dat de meest gunstige waterstand in
de broedtijd, tussen 1 maart en eind augustus tussen 50 en 70 cm (lokale peilschaal) ligt. Bij
die waterstand maken de broedende riet- en watervogels het meeste kans op een succesvol
legsel: geen overstroomde nesten en ook geen droogstaande nesten waar de vos bij kan
komen.

Grafiek 1. Het verloop van de grondwaterstanden in de kwelplas tussen geul 14 en 16 in
het jaar 2012 (cm). Als de waterstand op nul staat, staan de kwelplassen droog. Verdere
toelichting in tekst.
Waterstanden in 2012
De meetresultaten van 2012 zijn weergegeven in grafiek 1. De groene balk geeft de optimale
voorjaarswaterstand aan voor broedende grond- en rietvogels. Kijken we naar het algemene
beeld, dan zien we de laagste waterstanden in de winter en de hoogste in de zomer, en soms
extreme fluctuaties optreden tot 125 cm in korte tijd.
Kijken we door het jaar heen, dan zien we het volgende: In 2011 eindigde de waterstand
eind december op 11 cm. Dat is heel laag, want juist in de winter zou de waterstand
maximaal moeten zijn. Ook in januari bleef de waterstand erg laag en op 25 januari werd de
laagste winterstand van dit seizoen van -9 cm bereikt. Dat betekent dat de kwelplas op de
drain dan droog staat. Pas in maart steeg het water weer iets en schommelde tussen 30 en
40 cm. In april fluctueerde de stand tussen 25 en 80 cm, daarbij buiten de optimale stand
(groene balk) uitkomend, wat funest kan zijn voor broedende grond- en rietvogels. In mei
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was de waterstand over het algemeen erg hoog, met fluctuaties tussen 68 en 92 cm. In juni
als de meeste grond- en rietvogels jongen hebben, steeg het water in korte tijd van 56 naar
110 cm. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk voor heel veel broedparen en hun jongen catastrofale
gevolgen gehad. Begin juli zakte de waterstand weer tot een goed peil, maar de tweede helft
van juli steeg het water tot een maximum van 122 cm om aan het eind van de maand te
zakken tot normale waarden. De waterstand hoeft in de broedtijd maar één of twee maal te
hoog of te laag te zijn om de meeste broedsels van vogels te vernietigen.
Na 4 augustus stond het water weer extreem hoog, tot maximaal 115 cm. Begin september
begon met een extreem laag waterpeil van -5 cm. De rest van september en de hele maand
oktober schommelt de waterstand tussen 35 en 70 cm, waarna op 31 oktober alles droog
viel. De hele maand november, als de natuurlijke waterstand weer naar het winterpeil zou
moeten stijgen, stond het gebied droog, met waterstanden tot -60 cm. In december steeg
het water weer en schommelt tussen 85 en 15 cm. We hopen op gunstiger waterstanden in
voorjaar 2013.
Effecten op natuur
Als waterstanden in de winter op z’n laagst staan en in voorjaar en zomer op z’n hoogst, dan
kan gesproken worden over onnatuurlijke waterstanden. Als er dan ook nog extreme,
onnatuurlijke schommelingen in de waterstanden plaatsvinden, tot meer dan 120 cm. in een
korte tijd, dan hebben deze een sterk negatieve invloed op de gehele natuur. Er zijn
negatieve invloeden op de broedvogelstand (zie artikel over de broedvogelinventarisaties
BMP) deze vallen ook het meeste op. Ook de vochtafhankelijke vegetatie zal reageren, maar
omdat deze vegetatie niet geïnventariseerd wordt, valt dit niet of minder op. Voor vogelaars
op het Vogelringstation zijn vooral de bloeiende (riet)orchissen rond de vinkenbaan een
opvallende verschijning. In sommige jaren bloeide er honderden orchideeën rond de netten,
vaak met bloeistelen van 20 tot 30 cm. In 2012 werden slechts enkele bloeiende exemplaren
gevonden, die vaak minder dan 10 cm hoog waren.
Het droog zetten of extreem fluctueren van de waterstand buiten het broedseizoen heeft
minder negatieve gevolgen voor de vogels. Dus het uitvoeren van noodzakelijke
werkzaamheden in die periode is dan de beste optie. Er zijn zelfs enige vogelsoorten die daar
tijdelijk van profiteren, zoals Blauwe reigers en Grote Zilverreigers. Nog nooit zagen wij zulke
hoge aantallen Grote Zilverreigers, tot max. 18 exemplaren! In totaal hebben ca. 40-50
reigers gedurende meer dan een maand een luilekkerland gevonden in het 1e infiltratiegebied. Zij aten hier vooral vis en amfibieën. Hieruit blijkt dat er in de natuur niet zo snel iets
verloren gaat. De vele tienduizenden vissen, Kleine Watersalamanders, Rugstreeppadden,
kikkers en Gewone padden, maar ook ontelbare aantallen waterslakken- en kevers, en
andere waterinsecten die zijn opgegeten hebben een functie gehad voor de reigers. De
dieren die niet opgegeten zijn, zijn later dood gegaan toen alles lange tijd droog stond.
Indien deze dieren zich hierdoor niet hebben kunnen voortplanten, dan zal dat ook gevolgen
hebben voor de vogels die hier in 2013 willen foerageren.
Mitigeren
Een optie om de gevolgen van het droog staan van infiltratiegeulen te verzachten voor
vissen en amfibieën, is het aanleggen van vluchtkuilen. Als de mogelijkheid zich voordoet,
zou men op meerdere plaatsen in de geulbodems enige grote kuilen (10x10 m.) kunnen
maken die voldoende diep zijn om nog water te bevatten als de rest van de geulbodem
droog staat. Hierin kunnen dan enkele individuen van kleinere waterfauna overleven, die na
het vullen van de geulen zich weer kunnen verspreiden en vermenigvuldigen.
De natuurwaarden van het 1e infiltratiegebied zijn groot, juist op het vlak van water- en
rietvogels is dit één van de rijkste gebieden in de AWD waar we trots op moeten zijn. Juist
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daar waar waterwinning is, zijn ook veel natuurwaarden. Maar dit kan nog veel mooier! Het
is te hopen dat deskundigen er in zullen slagen om juist in het 1e infiltratiegebied
waterwinning en natuur verder te optimaliseren middels het realiseren van waterpeilen die
meer natuurlijk zijn. Uit een proefperiode van 5 jaar in het 3e infiltratiegebied bleek dat het
technisch mogelijk is om een bijna natuurlijk waterpeil te realiseren. Wij hopen dat iets
dergelijks ook mogelijk is in het 1e infiltratiegebied.

Foto: Hans Vader. Deze groep Grote Zilverreigers profiteerde als enige van de droog gevallen
geulen.
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Vangweek voor het VRS Schiermonnikoog 2012
Koos van Ee.
Naast mijn ringwerk op het VRS AWduinen ben ik ook lid van het VRS Schiermonnikoog en
VRS Calidris. (het verslag daarvan elders)

Dit jaar heb ik dan ook weer een ringweek doorgebracht op het Groene Glop, het
veldlaboratorium van de VU op Schier. Deze week liep van 4-11 augustus. We mochten in die
week na een nat begin genieten van mooi zomerweer en redelijke vangsten. De dagen
bestaan dan uit het lopen van 16-17 rondjes langs de 600 m. mistnet en het verwerken van
de uitgehaalde vogels. Tussendoor is er dan soms ook nog wat tijd voor hovenierswerk aan
de baan, maaien en snoeien. Verder is er altijd behoorlijk wat aanloop van belangstellenden
en is er twee keer in de week een excursie voor vakantiegangers. Een overzicht van de
vangsten:
Zaterdag 4 augustus
55 vogels in 18 soorten, 33 vers en 22
retour.
Zondag 5 augustus:
57 vogels in 17 soorten, 35 vers en 22
retour. Opvallende vangsten: een
Houtsnip en een Heggenmus met
vogelpokken, dus zakjes wassen en
handen ontsmetten. ’s Avonds de
netten dichtgeschoven i.v.m. een
naderend onweersfrontje.
Maandag 6 augustus:
53 vogels in 14 soorten, 30 nieuw en 23 retour. Leuk was een elders geringde Buizerd en
een paar Boerenzwaluwen.
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Dinsdag 7 augustus:
Een beetje winderige dag: 31 vogels in 9 soorten, 23 vers en 8 retour. Het laatste grofmazige
net gerepareerd, opgezet en als eerste vangst: een Koekoek, dat maakte deze dag goed.
Woensdag 8 augustus:
Een fantastische zomerdag met
drukte in en rond het gebouw, De
vloer kreeg een schrobbeurt
vanwege de nog steeds aanwezige
putlucht t.g.v. de overstroomde
riolering, Het ruikt nu weer
citroentjes fris.
En ‘s middags een excursie, verder:
48 vogels in 15 soorten, 30 nieuw, 18
terug, met als leuke vangst een
Vuurgoudhaantje en een Tjiftjaf uit
2008, geringd als jong, die hier elk
jaar enkele keren gevangen is. Met
een BBQ getracht wat vogels te lokken.(hetgeen niet lukte)
Donderdag 9 augustus:
Prachtig zomerweer. Steven de Bie, RIO(ringer in opleiding) komt enkele dagen assisteren.
55 vogels in 23 soorten, 38 nieuw en 17 terug, rondjes met verschillende schierse soorten:
Spotvogel, Kleine barmsijs, Bonte vliegenvanger en Grauwe vliegenvanger.
Vrijdag 10 augustus:
Een koude ochtend en een mooie zomerdag. 59 stuks, 48 nieuw geringd en 11 terug
vangsten, dit in 17 soorten. Waaronder een paar Houtduiven en een drie tal Sijsjes.
De dag afgesloten met een heerlijke maaltijd bij van der Werff, dit i.v.m. het feit dat we deze
week 30 jaar getrouwd waren.
Zaterdag 11 augustus:
De laatste dag alweer, maar wel één
met een nieuwe baansoort. De dag
begon stralend en met een gewichtige
ronde, Houtsnip, vier lijsterachtigen
en een paar Kleine karekieten. We
kregen goedgevulde rondjes met als
klapper voor Schiermonnikoog om
9:00 uur een Kleine Bonte Specht! De
eerste voor het VRS en waarschijnlijk
de tweede waarneming ooit op dit
eiland. Onze dag kan niet meer stuk.
Toch bleven de vogels vliegen, en om
12:00 uur hadden we al een totaal van
62 vogels, we dragen de baan over aan neef Wim Fokker. De trek is ook hier begonnen.
Wij kijken terug op een geslaagde vangweek. Prachtig zomerweer, heel anders dan week 32
van vorig jaar, toen we ook in het Glop waren, het leek toen wel herfst.
Ruim vierhonderd gevangen vogels in 38 soorten, ruim 250 vogels voorzien van een nieuwe
ring en de rest terugvangsten.
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Mooie soorten waren:
Koekoek, Buizerd, Houtsnip
en meer dan twintig
barmsijzen. Verder natuurlijk
de nieuwe VRS-soort: Kleine
bonte specht. Ook de sijsjes;
voor mij een nieuwe
ringsoort, waren leuk. Dit
naast de “normale” schierse
soorten, Spotvogel, Grauwe
vliegenvanger, Bonte
vliegenvanger en Houtduif.
Verder bedank ik Steven de
Bie, die mij vanaf donderdag
heeft geholpen.
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Samenvattig uit het Jaarverslag VRS Calidris 2012.
Symen Deuzeman en Koos van Ee.
Dit jaar hebben we twee vangperioden kunnen doen. Vangperiode 16 aug. – 21 aug.
16/17 augustus:
Opbouw: Materialen naar de kwelder, tent neerzetten en netten plaatsen.

Vrijdag 17- / zaterdag 18 augustus: eerste vangnacht.
Om 21.15 uur vertrokken we richting de netten en zagen we het water opkomen op het
wad. De vogels konden de netten ook zien en bij de netten aangekomen waren ze op een
enkele vogel na leeg. Symen hing het geluid op
bij sectie 1 en wij trokken ons terug bij de tent
waar we de eerste 8 vogels verwerkten.
Na nog even genoten te hebben van de prachtige
nacht controleerden we de netten opnieuw en
hadden dik 30 vogels. Een slotronde van 15
vogels maakte het nachttotaal op 55 vogels. Een
mooi begin. Om 6 uur wandelden we weer terug
naar onze slaapplaats en zagen we tevreden de
zon opkomen, een nieuwe dag.
Zaterdag 18- /zondag 19 augustus:
Na een kort slaapje, gewekt door de tropische
hitte op het eiland werd de dag op verschillende manieren doorgebracht. Na het eten
vertrokken we om 22.00 uur bij nogal wat winderig weer(west) en een bewolkte hemel, naar
de tent.
Daar hingen de eerste vogels in de netten.
We liepen onze eerste ronde en hadden al zo’n 40 vogels.
1 Kleine Strandloper zorgde voor een nieuwe
handsoort voor mij. De tweede ronde
leverden ook nog ongeveer 30 vogels op en
bij het dichtschuiven hingen er ook nog ruim
10 in, met elkaar 84 stuks, waaronder twee
buitenlandse bontjes.
Om 07.00 uur gingen we slapen onder
tropische omstandigheden, wat ons
vanwege de vermoeidheid niet meer kon
hinderen.
Een mooie vangst maar wel wat teveel wind
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voor het mooie.
Zondag 19-/Maandag 20 augustus
We verlieten om 22.45 uur de Herdershut.
Met een prachtige sterrenhemel, zonder wind kwamen we bij de netten en deden het eerste
rondje. Door het geplons waren er al wat vogels ingevlogen. Rosse Grutto’s en Scholeksters.
Om 02.15 uur de hoogwaterronde en daarna netten sluiten met nog een paar bonusvogels
toe.
De kleurringen voor de Rosse Grutto’s gingen op en een Groenpootruiter en Regenwulp
waren de jus van deze nacht. Ook nu een buitenlands Bontje. Totaal 67 vogels. Om ongeveer
07.00 uur gingen we slapen.
Maandag 20-/ dinsdag 21 augustus
Aan het einde van de middag hebben we de netten
weer opengeschoven.
Opvallend was, dat het rustiger was op het wad,
minder vogelgeluiden.
Het was een mooie nacht met veel zeevonk maar
minder vogels. Van alles wat, met 2 Groenpootruiters als saus in deze nacht. Totaal 48 vogels.
We genoten na de warme dagen van een prachtige
sterrenhemel met vallende sterren, van de
nachtelijke dauw die op ons neersloeg en een
weersverandering aankondigde. Om 7.00 uur zochten we ons bedje weer op.
Dinsdag 21 augustus
Na uitslapen en diverse activiteiten, verzamelden we om
16.00 uur weer bij de Herdershut. Na bestudering van
buienradar en windguru was het duidelijk: Afbreken en
opruimen.
Oscar en Mo gaven aan dat zij dan met de 19.30 uur boot
van het eiland zouden gaan.
Dus werden de netten, palen en haringen in vlot tempo
van het wad gehaald. De tent werd van zijn zeil ontdaan en
alle spullen op de karren geladen. Oscar en Mo namen om
18.15 uur een zwaarbeladen kar mee en wij volgden een
half uurtje later met de rest op de twee andere karren.
Na een verfrissende douchebeurt sloten we deze actie af
met een heerlijke maaltijd bij van der Werf.
We kijken terug op een geslaagde actie, met 4 mooie vangnachten waarin ruim 250 vogels in
18/20 soorten geringd werden en er drie buitenlandse terugmeldingen waren. We zijn
dankbaar voor de inzet en hulp van Oscar en Mo Verhoeven, Sabina Wilpstra en Ernstjan
Penninkhof, onze gastvangers deze periode.
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Totalen/vangnacht
Terugmeldingen
Bonte Strandloper
Details terugmeldingen
OB18722 Hidensee
BT10259 BTO
8M54206 Stavanger

17/18
55

18/19
82

19/20
66

20/21
48

-

2

1

-

herdershut
7

258
3

Bonte strandloper, geringd als 2 kj, op: 15-08-2005,
Gollwitz, Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland
Bonte strandloper, geringd als 1 kj, op: 02-09-2011 Borth,
Ceredigion, Engeland.
Bonte strandloper, geringd als 3 kj, op:03-09-2011,
Kragero, Telemark, Noorwegen.

Bij de Rosse Grutto’s en Kanoeten zijn bloedmonsters afgenomen en zij zijn voorzien van
kleurringen.
Bij de Steenlopers en Kokmeeuwen zijn swapmonsters genomen t.b.v. het grieponderzoek.

Vangperiode VRS Calidris 13 -20 oktober 2012.
Wim Fokker, Symen Deuzeman, Koos van Ee.
Op Zaterdag 14 oktober ontmoeten Wim, Oscar en Koos elkaar om 9.30 uur op de boot, om
naar Schier af te reizen. ‘s Middags hebben we de karren opgeladen en zijn we de tent op
gaan bouwen. Het zag er i.v.m. de wind niet
naar uit dat we zouden kunnen vangen. Het
opzetten van de netten hebben we dan ook
maar op zondag gedaan.
Annamarie Krieg was toen inmiddels ook
gearriveerd. Zij komt ons helpen deze week, als
voorbereiding op haar reis met de vangploeg
naar Oman. Vanwege de wind kunnen we tot
donderdag niet vangen en vermaken we ons op
het eiland met andere vogelbezigheden.
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Donderdag 18 oktober.
Op donderdag is het dan eindelijk zover en kunnen we gaan vangen.
Oscar komt terug naar het eiland en ook Marten en Jelle komen de ploeg versterken.
Ook is Symen inmiddels gearriveerd. Verder komt Jeltje mee om bloedmonsters te
verzamelen voor het NIOZ onderzoek.
De wind is gaan liggen, maar er valt af en toe wel een buitje regen.
Voor het donker worden de netten open geschoven en na het eten vertrekken we om plm.
22.00 uur naar de netten. Bij de netten kunnen we de eerste ronde al lopen en hebben we al
zo’n 40 vogels. De Scholeksters vormen de hoofdmoot.
Na nog een paar rondjes met elke keer een leuk aantal vogels gaat het om 3.00 uur echt
regenen en besluiten we de netten dicht te schuiven. In totaal vangen we zo’n 130 vogels in
10 soorten. Om 6.30 uur waren we terug bij de Herdershut en zochten we na een
slaapmutsje ons bed op.
Vrijdag 19 oktober: Afbraak
Om 16.00 uur konden we het wad op en
om 19.30 uur was alles afgebroken,
stonden de karren met het lichte
materiaal in de schuur van de
Herdershut en lag het zware materiaal
aan de andere kant van de Derde slenk.
Ook deze vangperiode sloten we af met
een maaltijd bij van der Werf.
Vanwege het winderige weer, maar één
nacht kunnen vangen in deze periode,
maar wel een geslaagde nacht.
We zijn dankbaar voor de inzet en hulp van Oscar Verhoeven, Annamarie Krieg, Jelle Abma
en Marten Sikkema, onze gastvangers deze periode.
Ook is het mooi dat we met onze vangactie een bijdrage hebben kunnen leveren aan het
NIOZ onderzoek naar de conditie van wadvogels d.m.v. de bloedmonsters, die Jeltje Jouta
heeft kunnen verzamelen.
Overzicht vangsten:
Vangnacht
Scholekster
Zilverplevier
Zwartbuik Rotgans
Kanoet
Rosse Grutto
Wulp
Bonte Strandloper
Steenloper
Aalscholver
Totaal
Terugmeldingen:
Scholekster
Bonte Strandloper
Totaal

18/19 okt.
41
2 + 1 niet geringd
2
12
8
1
45
10
1
122 + 1
4
3
130
29

Details terugmeldingen:
Bonte strandloper,
BT...25079 (BTO)
Bonte strandloper,
H...290949
Bonte strandloper,
H...290911
Scholekster,
CT..161071( Finland)
Scholekster,
5115169(Stockholm)
Scholekster,
5368380
Scholekster,
5317670

geringd op schiermonnikoog op 29-3-2009 bij de derde slenk,
door W. Fokker c.s.
geringd op schiermonnikoog op 5-11-2008 bij de derde slenk,
door W. Fokker c.s.

geringd op schiermonnikoog op 22-6-2009 op het
biologenpad, door K. Oosterbeek
geringd op schiermonnikoog op 8-10-2002 bij de derde slenk,
door W. Fokker c.s.

Vangopstelling
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Paddenstoeleninventarisatie op het Vogelringstation 2012.
Zita Kottman en Hans Vader.
De veldjes rond de slagnetten op het VRS AWD worden jaarlijks velen keren gemaaid om te
voorkomen dat het terrein in een rietveld veranderd. Het maaisel wordt zoveel mogelijk
afgevoerd, waardoor een duingrasland is ontstaan. Wij ontdekte al enige jaren geleden, dat
er steeds meer paddenstoelen op deze veldjes groeiden. Dit waren vooral de mooie en
opvallende wasplaten.
Het gemaaide terrein is ook nog enigszins glooiend, waardoor natte en drogere plaatsen
aanwezig zijn. Dat bevorderd ook het aantal soorten paddenstoelen, hoewel de nattigheid
vooral beïnvloed wordt door de waterstand die kunstmatig geregeld wordt. Helaas is deze
waterstand erg onnatuurlijk, waardoor de flora en fauna negatief wordt beïnvloed.
Aan de randen van de veldjes zijn bomen en struiken aanwezig, met veel dood hout. Dat is
dan ook de reden dat er ook regelmatig paddenstoelen aanwezig zijn die op dood hout
groeien.
In de duinen is het aantal soorten paddenstoelen zeer groot en ze lijken ook nog erg op
elkaar. Bovendien zijn er vele verschijningsvormen, omdat bijvoorbeeld de kleur veranderd
van rood naar oranje en later naar zwart of zelfs wit. Dat maakt het voor eenvoudige
vogelaars ondoenlijk om er nog wijs uit te worden. Om zekerheid omtrent de soort te krijgen
is ook nog een microscoop nodig.
Gelukkig was Zita Kottman in 2011 bereid om de determinatie van de paddenstoelen op zich
te nemen. Dat leverden toen van half augustus tot eind november al 52 soorten
paddenstoelen op. Hieronder waren 10 Rode Lijstsoorten en 8 soorten wasplaten.
Dit jaar verschenen in juli en augustus weer velen paddenstoelen. Maar helaas kampte Zita
met ernstige gezondheidsproblemen, waardoor zij niet in staat was om iets te doen aan de
paddenstoelen inventarisatie. Door de lage waterstanden verdwenen ook de meeste
paddenstoelen al snel en ook het aantal orchideeën was nog nooit eerder zo laag.
Eind oktober ging het gelukkig weer wat beter met Zita en heb ik toch nog aan het eind van
het paddenstoelenseizoen twee keer een doosje paddenstoelen kunnen verzamelen en door
Zita laten determineren.
Op 31 oktober en op 11 november heb ik twee doosjes paddenstoelen verzameld. In totaal
waren dit 19 soorten, waarvan een Gordijnzwam niet nader te determineren was. Er waren
12 nieuwe soorten bij die op deze locatie nog niet eerder waren gevonden. Dat is voor twee
opnamen laat in het seizoen niet eens slecht te noemen.
Op deze locatie zijn nu in twee jaar 67 soorten paddenstoelen gevonden. Dat is voor zo’n
klein gebiedje een respectabel aantal.

31

Lijst met in 2012 gevonden paddenstoelen op de gemaaide veldjes bij het VRS AWD.
Soort
* Blonde vezelkop
* Geelbruin plooirokje
* Gesteelde stuifbal
* Gewelfd breeksteeltje
Giftige weidetrechterzwam
Gordijnzwam (spec.)
* Grijsbruine grasmycena
* Halmruitertje
* Kleine breekplaatmycena
Oranjegeel trechtertje
Puntig kaalkopje
* Stoffige bundelzwam
* Tweekleurige vaalhoed
* Viltige maggizwam
* Wit oorzwammetje
Zachtstekelige stuifzwam
Zandkaalkopje
* Zwartwordende stuifzwam
Zwartwordende wasplaat

31-okt
31-okt
31-okt
11-nov
31-okt
11-nov
11-nov
31-okt
11-nov
11-nov
11-nov
11-nov
31-okt
31-okt
31-10, 11-11
31-okt
31-okt
11-nov
31-10, 11-11

aantal.
1 ex.
10-tal
100-tal
enkelen
10-tal
enkelen
enkelen
10-tal
enkelen
1 ex.
1ex.
enkelen
10-tal
1 ex.
enkelen
10-tal
enige
5 ex.
2 ex.

De met een * gemerkte soorten zijn nieuwe soorten voor deze locatie.
Foto Hans Vader. Staalsteeltje, gevonden bij het ringstation.
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Roofvogelstand in de Amsterdamse Waterleidingduinen 2012.
Fred Koning en HenkJan Koning.

Inleiding.
De in 1961 ingezette jaarlijkse inventarisatie van uilen en roofvogels werd ook dit jaar
voortgezet. In het totaal werden 20 territoria van de Bosuil, 19 van de Buizerd en 10 van de
Havik vastgesteld. Het twee jaar lang door Wespendieven bewoonde nest bleef leeg maar
werd wel van verse levende takken voorzien in een periode dat de Buizerds al jongen
hadden . Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de Wespendief er wel was maar dit koude
voorjaar niet tot broeden kwam.
Bosuil.
Gedurende de laatste jaren is de reproductie van de Bosuil sterk teruggelopen. Goede jaren
waarin vrijwel alle aanwezige paren broeden en meer dan 20 jongen worden grootgebracht
komen niet meer voor. De legselgrootte is vrij constant maar het aantal jongen dat door de
populatie wordt geproduceerd varieert tussen de 10 en 20 vogels hetgeen kennelijk te laag
is om de stand op 25-30 paar te handhaven. We denken dat het sterk toenemende bezoek
van Boommarters aan de kasten en nestholen hierbij een rol speelt.
Twaalf paren kwamen in 2012 tot broeden. De legselgrootte was 3,0 ei (10 nesten). In 5
kasten en holen werden 11 jongen grootgebracht. Twee paren broedden succesvol net
buiten ons gebied en hadden samen vermoedelijk ook niet meer dan 3 jongen.
Tijdens de maandelijkse vangrondes (oktober t/m februari) werden 20 wijfjes en 16
mannetjes gevangen. Onder hen slechts een eerstejaars vogel. De laatste jaren vangen wij
heel weinig eerstejaars vogels hetgeen erop duidt dat er tegenwoordig maar weinig jongen
worden grootgebracht.
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Soort
Veldmuis
Bosmuis
Rosse woelmuis
Bruine rat
Bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Huisspitsmuis
Vogels
Amphibiën

Aantal
104
150
46
3
9
3
5
33
51

% (zonder insecten)
22
32
10
1
2
1
1
7
24

Fig.1 % veldmuizen in voedsel van de Bosuil.
In de kasten op Leiduin, Vinkenduin
en Woestduin werden geen
broedgevallen vastgesteld.
Vermeldenswaard was een Koekoek
als prooi van het bosuilenpaar in het
Renbaanveld. Het betrof een Koekoek
die in 2008 op de vinkenbaan was
geringd en nu aan de jonge Bosuilen
werd opgevoerd.
Buizerd.
Er werden 15 nesten van de Buizerd
gevonden. De legselgrootte was 2,9 ei
(n6) . In 11 nesten werden 26 jongen
grootgebracht (gem.2,4) . Een nest
mislukte en bij een paar konden we
het aantal jongen niet bepalen omdat
zij reeds uitgevlogen waren. Er
werden 31 prooien aangetroffen op
de nesten . Konijn (13) en veldmuis
(9) waren de talrijkste prooien.
Verder werden aangetroffen, Wezel,
Pad, Rosse woelmuis, Houtduif,
Zwarte kraai, Merel, Grote bonte
specht en Gaai.
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Tabel 1 . Voedsel van de bosuil in 2012.
Totaal 516 prooien waaronder 112
insecten. Deze laatsten zijn vanwege
hun geringe gewicht niet meegerekend
in de tabel.
Opvallend is dat de laatste jaren een
geleidelijke stijging in het %
veldmuizen optreedt. Vermoedelijk
heeft dit te maken in veranderingen in
de vegetatie veroorzaakt door de
intensieve begrazing van schapen en
koeien. Dit ter bestrijding van de
Amerikaanse vogelkers. Het landschap
wordt zo kaal dat alleen de veldmuis
zich hier nog thuis voelt. Ook de
ondergroei van de bossen wordt
steeds ongunstiger voor Bosmuis en
Rosse Woelmuis. Beide de
belangrijkste voedselbronnen voor
Bosuilen.

Fig 1 Kaart met terugmeldingen van in de
AWduinen als nestjongen geringde
Buizerden (zwarte stippen).De rode stippen
zijn de ringplaatsen van elders geringde
Buizerden die in de AWduinen werden
gevonden of gevangen.(op één vogel na
werden zij allen als nestjong geringd)
De Buizerds die in de AW-duinen worden
geboren zoeken na het uitvliegen een
eigen plek om zich te vestigen. Hierbij
worden geen grote afstanden afgelegd en
meestal vinden zij die binnen 50 km
afstand. De verste melding kwam uit
Belgie. De kaart toont de 23
terugmeldingen, behalve twee vogels dood
terug gevonden in de Aw.duinen. Ook van
elders vestigen zich buizerds in het gebied
of verblijven zij hier als wintergast. In het
totaal werden 50 volwassen buizerds in de
Aw duinen gevangen. Acht van deze vogels
waren als nestjong in de Aw.duinen
geringd (niet op de kaart ingetekend). De rode stippen (8 ex) op de kaart geven een indruk
van waar de als volwassen vogels vandaan kwamen. Van de overige 32 als volwassen
gevangen vogels weten we de herkomst niet. Aangezien wintergasten niet zijn te scheiden
van de lokale broedvogels is het niet zeker of de rode stippen wintergasten of broedvogels
waren. Van deze 50 als volwassen gevangen vogels kregen wij slechts een terugmelding
maar wel een leuke. De vogel werd het
volgende voorjaar namelijk uit Denemarken
terug gemeld.
Havik.
In 9 van de 10 territoria werden eieren
gelegd. Ondanks de koude winter waren de
Haviken kennelijk goed door de winter
gekomen want er werden vijf 4-legsels en
twee drie-legsels gevonden (gem .3,7 ei). De
broedresultaten vielen tegen. Twee nesten
mislukten en in 7 nesten vlogen 15 jongen uit
(gem 2,1 jong).
Fig.2 Terugmeldingen van Haviken die als
pullen in de AWduinen geringd werden en
van elders werden terug gemeld. (zwarte
stippen) De rode stippen geven aan waar
Haviken geringd werden buiten de AWD en
die terug gemeld werden in de AWduinen.
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Van als nestjongen in de Aw duinen geringde Haviken verkregen wij 26 terugmeldingen van
buiten de Aw duinen (zie kaart, zwarte stippen.) Niet op de kaart staan pullen later dood
gevonden in de Aw.duinen (16 ex). Er werden 44 volwassen haviken gevangen , hiervan
waren 11 als nestjong in de aw.duinen geboren en 6 vogels die buiten het duin waren
geboren (zie kaart ,rode stippen). Van de overige 27 vogels weten we de herkomst niet.
Wespendief
Het 2 jaar lang gebruikte nest werd wel van verse takken voorzien, maar tot broeden kwam
het niet.
Ransuil
Op de vinkenbaan werd in het broedseizoen een Ransuil gevangen. Dit zou op een mogelijk
broedgeval kunnen duiden ergens in het Infiltratiegebied.
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RAS-project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer
Marcel Schalkwijk
Er zijn ringers, die ook nog andere ring- inspanningen doen buiten het VRS AWDuinen. Door
deze projecten wordt het landelijk gezien een stuk interessanter om een bijdrage aan de
wetenschap te leveren van vogels die men normaliter niet zo snel op het vogelringstation zal
vangen.
In de gemeente Haarlemmermeer is voor het 3de jaar het RAS project Oeverzwaluw
uitgevoerd. De ring activiteiten spelen zich af rond Hoofddorp.
Het blijft altijd spannend of de opportunistische Oeverzwaluwen terug zullen komen op de
plek waar ze het jaar daarvoor hebben gebroed.
Al vroeg in het nieuwe jaar kwamen er al alarmerende berichten uit hun
overwinteringsgebied dat er te weinig regen was gevallen zodat het voedselaanbod aldaar
ver beneden de verwachting uit kwam. Hierdoor hebben vele Afrika trekkers het dan ook
niet overleefd. Ook van de Oeverzwaluwen hebben grote aantallen de overwintering niet
overleeft.
Landelijk gezien was het erg teleurstellend met de Oeverzwaluw kolonies. Sommige kolonies
in het land telden tot 90% minder vogels dan de jaren daarvoor.
Normaal komen de eerste Oeverzwaluwen zo rond medio april terug. Echter rond de
kunstmatige broedwand bleef het angstig stil. Dat bleek later een slecht teken te zijn.
De mensen die rond de Toolenburgplas wonen werden er ook zenuwachtig van. Immers zij
zijn gewend dat de wand bewoond wordt. Bij de jaarlijkse schoonmaak werd er al op
geattendeerd dat aan de overkant van deze kunstmatige wand een natuurlijke
nestgelegenheid was ontstaan. Het laat zich raden dat nabij het restaurant de Lieveling zich
spontaan een kolonie vormde. Er werden zo’n 20 nestgangen geteld. Toch vlogen er rond de
kunstwand steeds enige Oeverzwaluwen rond. Het spoor leidde uiteindelijk naar de voetbal
vereniging UNO, waar sinds verleden jaar een gronddepot ligt. Bij de eerste controle op deze
locatie was het al raak. Er werd druk gegraven door enkele Oeverzwaluwen. Na een week
werden er al zo’n 40 nestgangen geteld. Hierna is er direct melding van gemaakt bij de
terreinbeheerder en zijn er summiere beschermingsmaatregelen getroffen in de vorm van
een lint. Bij vervolg bezoeken werd er een rond struinende kat gesignaleerd. Die zal dus wel
wat slachtoffers gemaakt hebben.
Op 25 juni was de eerste ringsessie
nabij het eerder genoemde restaurant.
Helaas was er van de kolonie niet zo
veel meer over. Een week eerder zag
het er allemaal nog goed uit. Bij de
IVN/Vogelwerkgroep excursie van 18
juni kon er met een scope goed
gekeken worden vanaf de kolonie van
de kunstmatige wand. De gehele
natuurlijke wand was toen nog in tact.
Nu was de wand over een lengte van
10 meter ingestort.
Hele nesten en nestgangen zijn ineen
gestort. Een enkel nestje lag nu zelfs
open en bloot.
Deze catastrofe kan twee oorzaken
hebben.
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a) Door het slechte weer met veel wind kan de wand instabiel geraakt zijn. Dit hebben we al
eens eerder gezien bij een andere natuurlijke wand.
b) De wand is voor recreanten gemakkelijk te bereiken. Vooral voor de spelende jeugd is het
een waar domein om over de heuvels heen te ravotten.
De conclusie die ik getrokken heb is dat zowel het weer alsmede de spelende jeugd hier
debet aan zijn geweest. Ik zal daarom bij de beheerder het verzoek neerleggen om
maatregelen te treffen zodat tijdens het volgende broedseizoen de vogels niet gestoord
worden.
Tijdens deze RAS- ringsessie werd ook een excursie gegeven door het IVN, Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland en het Natuur en Milieucentrum Haarlemmermeer. Hier kwamen zo’n
23 personen op af. Deze hebben zich laten voorlichten over het vogelringwerk en het doel
hiervan. Er werden op deze locatie, mede door de hulp van Koos van Ee zo’n 20
Oeverzwaluwen van een ring voorzien. Als kers op de taart kon er zelfs een exemplaar uit
2011 terug gevangen worden.
Van een tweede ringsessie werd afgezien vanwege de staat waarin de kolonie zich bevond.
Op 26 juni werd de ringsessie bij het
gronddepot van VV UNO uitgevoerd.
Hier moesten de aantallen gescoord
worden omdat dit een redelijk grote
kolonie was. Om 20:00 uur werd
begonnen met het vangen en ringen. Na
2 uur kon de balans worden opgemaakt.
In totaal werden 29 vogels geringd
waarvan 22 juveniele, 5 ad. vrouwtjes en
2 ad. mannetjes. Op 12 juli werd nog een
poging gedaan omdat er toch nog wel
wat activiteit was rond het gronddepot.
Ook nu werd er om 20:00 uur begonnen
met ringen en na 2 uur kon de balans
worden opgemaakt. In totaal werden er 13 Oeverzwaluwen geringd. Waarvan 5 juv., 4 ad.
vrouwtjes en 4 ad. mannetjes. Daarnaast was er ook een terug vangst uit 2010. Dit vrouwtje
werd 28-juni- 2010 op de Bos-eilanden geringd. Deze Oeverzwaluw werd toen als vrouw >1
kj gedetermineerd. Dit is dus voor Oeverzwaluwbegrippen al een ouwe knar.
Van de Boseilanden zijn dit jaar geen ringactiviteiten te melden. De kolonie daar werd niet
bevolkt. Het recreatieschap Spaarnwoude heeft in maart nog een natuurlijke wand gemaakt
op initiatief van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Deze wand zou geschikt gemaakt
worden voor IJsvogels, maar ook voor Oeverzwaluwen. Helaas hebben de Oeverzwaluwtjes
de wand nog niet ontdekt; hopelijk volgend jaar wel.
Geslacht
Locatie
Toolenburgplas
Toolenburgplas/UNO
Totaal

ONB.

Man

Vrouw

Totaal

5
27
32

1
6
7

14
9
23

20
42
62
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Vergeleken met 2011 werden er
61% minder Oeverwaluwen
geringd. Daarmee wordt het
slechte overwinteringsresultaat
van de Oeverzwaluw duidelijk
zichtbaar.

Als ringer is het altijd leuk om een terugmelding te krijgen uit een onverwachte hoek. Tijdens
de terugtocht naar Afrika werd de Oeverzwaluw met ringnummer AT 34991 terug gevangen
in Frankrijk (Etang de la Horre, Lentilles, Aube, Champagne-Ardenne). Deze vogel werd
geringd op 9 juni 2011 in de Boseilandenkolonie als >1 kj vrouw . Deze Oeverzwaluw werd
444 dagen nadat zij door ons werd geringd gecontroleerd door een Franse ringer.

Foto: Martijn Kosterman. Grote belangstelling tijdens het ringen van de Oeverzwaluwen.
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Visdiefjes in Nieuw Vennep
Hans Vader.
Oplossing probleem.
In 2010 werd door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland op het dak
van AA Verhuizers in Nieuw Vennep een afrastering aangebracht. Deze afrastering op het
centrale deel van het dak had als doel om de Visdiefjes aldaar te concentreren waardoor
minder overlast zou plaatsvinden. Deze oplossing had een redelijk succes.
De telling in 2012.
In 2012 werd op 8 juni de visdiefkolonie weer geteld. Dat resulteerde in 74 nesten van
Visdief, 49 nesten van Kokmeeuw, 1 nest van Stormmeeuw, 1 nest van Kleine Plevier en een
alarmerend paartje Scholeksters.
Het ringen.
Op 22 juni werd de kolonie weer bezocht, door de ringers Hans Vader en Wil Tamis. Er
konden 62 pulli van Visdief geringd worden. Van de Kleine Plevier werd 1 groot jong
gevonden, maar ik had geen ringen van de juiste maat bij mij.
Laatste jaar.
Na afloop kregen wij te horen dat dit het laatste jaar was voor de visdiefkolonie. De
directeur van AA Verhuizers vond vooral de poepende Visdiefjes en Kokmeeuwen te veel
overlast veroorzaken. Hij heeft besloten om na het broedseizoen het dak ongeschikt te laten
maken voor broedende vogels. Hij wist nog niet welke maatregelen hij moest treffen om van
de vogels af te komen, maar ging dat informeren.
Jammer.
Het is jammer dat de enige flinke kolonie Visdiefjes uit de regio moet verdwijnen. De kolonie
was redelijk succesvol. In 2010- 68 nesten Visdief, 2011- 109 nesten Visdief, 2012- 74 nesten
Visdief. Er wordt nog nagedacht of er alternatieve nestgelegenheid gerealiseerd kan worden.
Dank.
Ruud Leblanc en Wil Tamis worden bedankt voor de hulp bij het tellen en ringen. De
directeur van AA Verhuizers wordt bedankt voor toestemming om het dak te betreden.
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Over Gekraagde Roodstaarten en Koekoeken.
Fred Koning.

Foto 1: Gekraagde Roodstaart man.
Inleiding.
en van de mooiste vogels van onze bossen, parken en duinen is de Gekraagde roodstaart.
Over zijn broedgewoontes in onze provincie is eigenlijk nooit iets geschreven en het leek mij
een goed plan om mijn oude dagboeken eens door te pluizen over mijn ervaringen met deze
soort in Noord-Holland met name in de Amsterdamse Waterleidingduinen tussen Zandvoort
en Noordwijk.
Algemeen.
De Gekraagde roodstaart was in de eerste helft van de vorige eeuw een algemene
broedvogel in ons land. In de tweede helft van deze eeuw teisterden langdurige droogtes de
vegetatie in de Sahellanden waar zij overwinteren. De droogtes en de gevolgen van de
toename van de lokale bevolking (ontbossing) hadden negatieve gevolgen voor de
overwinterende roodstaarten met als resultaat dat de roodstaart in vele delen van Europa
met 4,7 % per jaar afnam. Deze soort is nu een schaarse broedvogel geworden (Zwarts e.a
2009) Zo ook in onze duinen waar de soort nog het meest kan worden aangetroffen
(Scharringa ea. 2010).
Gekraagde roodstaarten komen vanaf eind maart in ons land aan, de meeste vogels echter
komen pas in april aan. Eerst de mannetjes die direct een territorium bezetten dat zij door
zingen kenbaar maken aan soortgenoten. De mannetjes inspecteren potentiële broedholtes
en laten deze aan de wijfjes zien die uiteindelijk een keuze maken. Het bouwen van het nest
is echter een taak van de wijfjes.
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Nestplaats.
De natuurlijke nestplaats is zeer variabel bij de roodstaart. Het meest worden holtes
gebruikt. In de duinen zijn dit meestal holle bomen. Maar ook broeden zij op de grond aan
de voet van een wat overhellende boom of in een holte onder een laag dennennaalden of in
een stapel hout. In gebieden met rotsen kunnen dit ook rotsholtes zijn en in gebouwen zijn
dit vaak gaten in een muur of onder dakpannen. In de duinen zijn het vooral holtes in
populieren, vlieren, dennen en berken. Bij de laatste boomsoort geven ze vooral de voorkeur
aan stompen laag bij de grond. Bij de berk rot vaak het binnenste van de stam weg en blijft
de bast in takt waardoor ideale holen ontstaan. Ook maken zij gebruik van nestkasten en
oude holen van spechten.
Het basis van het nest bestaat uit bladmossen. De zachte kom wordt gevoerd met haar en
veertjes en is prachtig rond en diep.

Foto 2: Wijfje met nestmateriaal.
Boomsoort / Nestplaats

Aantal (+in spechtenholte)

Gemiddelde Nesthoogte in
meters
Populier
36(+2)
1.9
Vlier
25
1.2
Grove den
19(+1)
1.9
Berk
12
0.8
Nestkast
5
5
Grondnest
5
0
Eik
3(+1)
2.6
Meidoorn
3
0.8
Iep
2
0.8
Onder dakpannen
2
2.5
In houtwal
1
1
Tabel 1. Nestplaatskeuze (n=117) van de Gekraagde roodstaart in de AW.-duinen met de
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hoogte van het nest waarop zich dat bevond. Tussen haakjes het aantal broedgevallen in
oude spechtennesten.

Eieren en jongen.
In mei worden de eieren gelegd, heel uitzonderlijk soms al in de laatste dagen van april. De
eieren zijn prachtig blauwgroen en lijken erg op die van het Paapje en de Heggenmus. De
legselgrootte varieert tussen de 5 en 8 eieren. Tweede legsels zijn uiterst schaars. Op de 120
door mij gevonden legsels bevond zich maar één tweede legsel. Ook de Ruiter (1941) vond
op de Veluwe slechts 10 tweede legsels op de 262 legsels die hij beschreef. De broedduur is
12-14 dagen. De gemiddelde legselgrootte in de duinen bedroeg 6,38 ei (n=48) en de
gemiddelde broedselgrootte 5,35 jong(n=65) per succesvol nest. Dit komt overeen met de
waarden die de Ruiter geeft voor de Veluwe resp. 6,24 ei (n=206) en 5,1 jong .
Foto 3: Juveniele
Gekraagde
roodstaart.
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Aantal eieren / jongen

Frequentie
Legselgrootte
1
21
21
4

Frequentie
Broedselgrootte

8
7
12
6
24
5
16
4
5
3
5
2
2
1
1
Totaal aantal nesten
47
65
T abel 2 . Frequentie van aantal eieren en jongen van de Gekraagde roodstaart in de AW.duinen.
Zoals in de literatuur beschreven wordt (b.v. in Glutz von Blotzheim en Bauer 1980), werkt
het koekoeksjong de eieren en/of de jongen van de gastouders het nest uit. Deze vallen dan
uit het nest op de grond waarna er niet meer naar ze wordt omgekeken. Bij de in holen
broedende roodstaartjes is dat kennelijk moeilijker. De jongen zijn niet uit het vaak nauwe
en diepe hol te werken. In drie van zulke gevallen werd dan ook waargenomen dat er zowel
een koekoeksjong als één of meerdere roodstaartjes werden grootgebracht.
Broedparasitisme van de Koekoek.
Evenals Heggenmus, Kleine Karekiet en Graspieper is de Gekraagde roodstaart een gewilde
waardvogel voor de Koekoek. De aandacht van de Koekoek voor de roodstaartjes is echter
niet over de gehele periode gelijk gebleven. In de periode 1958 - 1970 werden in 8 van de 85
roodstaartnesten eieren of jongen van koekoeken aangetroffen. Dit betekent dat bijna 10 %
van de roodstaartjes last had van koekoeken!
Opvallend is echter dat de laatste veertig jaar geen eieren of jongen van Koekoeken meer in
de nesten van roodstaartjes zijn aangetroffen. In de 35 nesten gevonden tussen 1970 en
2010 geen enkel geval. Het zou wel eens kunnen zijn dat na de enorme achteruitgang van de
Gekraagde roodstaart in Europa ook de op de roodstaartjes parasiterende Koekoeken zijn
verdwenen. Koekoeken zijn namelijk gespecialiseerd op één bepaalde pleegoudersoort
waarbij zij kun eieren deponeren. Bij de huidige geringe dichtheden van roodstaartjes zijn er
in een territorium van een Koekoek mogelijk niet genoeg potentiële pleeggezinnen en heeft
het wijfje moeilijkheden haar eieren kwijt te raken. Mogelijk trekken zij nu door naar
gebieden waar nog wel hoge dichtheden van roodstaarten zijn te vinden. In de duinen trof ik
veertig jaar geleden de koekoek ook aan bij soorten als Paapje en Grote Lijster, soorten die
nu zijn verdwenen of sterk afgenomen. De soorten die nu als “gastgezin” dienen zijn vooral
Graspieper en Kleine karekiet. Beide komen in vrij hoge dichtheden voor. Een leuk
onderwerp om deze ontwikkelingen ook eens na te gaan voor andere duingebieden !
Literatuur:
Glutz von Blotzheim,U.N. and Bauer,K.M., 1980: Hanbuch der Vögel Mitteleuropas.
Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden Deutschland.
Ruiter,C.J.W. (1941): Waarnemingen omtrent de levenswijze van de Gekraagde Roodstaart,
Phoenicurus ph.phoenicurus (L.) . Ardea 30:175-214.
Scharringa,C.J.G., Ruitenbeek,W, & P.J.Zomerdijk (2010): Atlas van de Noord-Hollandse
broedvogels 2005-2009. Samenw. Vogelwerkgr. N.H.
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Zwarts, L.,Bijlsma R.G., van der Kamp .J, & E. Wymenga 2009. Living on the edge: Wetlands
and birds in a changing Sahel. KNNV, Publishing, Zeist, The Netherlands.
Foto 3, 4 en 5: Broedbiotoop van de Gekraagde roodstaart; het half-open landschap van het
middenduin.

Nestboom gekraagde roodstaart
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Vijftig jaar Winterkoninkjes ringen, wat levert dat zoal op?
Vangsten van Winterkoninkjes 1965 – 2012 in de Amsterdamse Waterleidingduinen, deel I
Wil Tamis
Inleiding
Een van de leukste vogeltjes om te vangen is het Winterkoninkje. Vaak hangt hij in de
onderste baan en dan liefst een aantal keren door verschillende mazen en banen gekropen.
Als ik het beestje uiteindelijk rustig in mijn hand hebt, verwonder ik me elke keer weer over
de fijne bruinrode tekening en over het feit dat zo’n piepklein vogeltje zo geweldig luid kan
zingen. Alhoewel hij tegenwoordig officieel Winterkoning moet worden genoemd, zal ik dat
niet doen. Er is mij gevraagd om een verhaal te schrijven over de ringvangsten van een soort
van de VRS-AWD voor het jaarverslag. Dat leek me een mooie gelegenheid om de gegevens
in de database, vaak gekscherend aangeduid als “datakerkhof”, eens te verkennen. Het VRSAWD bestaat al bijna vijftig jaar. Ik krijg dan ook vaak de vraag of we niet al voldoende weten
over hoe, waar en wanneer, welke vogels trekken. Er zijn in de afgelopen 10 jaar mooie
verhalen geschreven in de jaarverslagen over de vangstgegevens van diverse soorten door
o.a. Adriaan Dokter (Fitis), Fred Koning (Braamsluiper), Hans Vader (Graspieper) en Koos van
Ee (IJsvogel). Dit verhaal over het Winterkoninkje is voor mij een eerste verkenningspoging,
wat ringgegevens op kunnen leveren. Er is zoveel informatie dat het verhaal wordt
geschreven in twee delen. Het vervolg staat in het jaarverslag 2013.
Het Winterkoninkje is in Nederland voornamelijk een standvogel. In meer noordelijke en
oostelijke delen van Europa trekt het Winterkoninkje wel naar zuid en zuidwest om in
midden-Europa te overwinteren (Speek en Speek, Thieme’s Vogeltrekatlas). In Nederland
heeft het Winterkoninkje dan ook, net als andere standvogels als Blauwe reiger en IJsvogel,
last van strenge winters. Door de klimaatsverandering zullen we minder vaak strenge
winters mee gaan maken, dus dat lijkt alleen maar gunstig voor deze soort. Deze soort heeft
een voorkeur voor het broeden in gebieden met struweel. De VRS-AWD is rond 1965
begonnen met haar vangactiviteiten in een toen vrijwel geheel kaal duingrasland. Sindsdien
is er veel in het duin veranderd door natuurlijke successie, die nog eens sterk bevorderd
werd door vermesting en de introductie van exotische plantensoorten, zoals de Amerikaanse
vogelkers. Het duin is in de loop van de tijd dus steeds geschikter geworden voor het
Winterkoninkje. In de loop van de tijd is ook de vangactiviteit van de VRS-AWD toegenomen:
meer meters mistnet en meer vangdagen per jaar.
Aantal vangsten en vangstverloop
Verloop door de jaren heen.
Er zijn tussen 1965 en 2013 in totaal 3052 Winterkoninkjes (inclusief terugvangsten)
gevangen. Dat is gemiddeld ca. 73 vogels per jaar. De eerste geringde Winterkoninkjes
waren in 1970, 3 pullen en 1 volwassen vogel. Ook in 1971 werden wederom 3 pullen
geringd, naast 6 volwassen vogels. Het zijn uiteindelijk de enige Winterkoninkjes-pullen die
geringd zijn door VRS-AWD. Alle overige vogels zijn mistnetvangsten met uitzondering van
één net uitgevlogen exemplaar dat de ringershut invloog om te worden geringd (27 juni
2003). De volgende vijftien jaar worden er zo’n twintig vogels per jaar geringd. Daarna stijgt
het aantal sterk tot een maximum van 229 vogels in 1995, en neemt daarna af tot ca 100150 gevangen vogels per jaar. In de laatste twee jaren neemt het aantal verder af (Figuur 1).
Het aantal gevangen Winterkoninkjes hangt echter sterk af van de vangstinspanning: hoe
vaak en hoe lang is er gevangen met hoeveel meters net en waar? Dit weten we echter
alleen goed van de laatste 10-15 jaar. Daarvoor is die informatie niet aanwezig, of wel
aanwezig maar nog niet in een elektronisch database gezet. Om toch een indruk te hebben
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van de vanginspanning is gebruik gemaakt van het aantal vangdagen, zie Fig. 1. Als je het
aantal gevangen vogels deelt door het aantal vangdagen, krijg je het aantal gevangen
Winterkoninkjes per vangdag, weergegeven met een lijn in Fig. 1.

Figuur 1. Het totaal aantal gevangen Winterkoninkjes per jaar (donkere staven, linkeras), het
aantal vangdagen per jaar (lichte staven, linkeras) en het gemiddeld aantal vogels per
vangdag voor elk jaar (stippellijn, rechteras).
In de figuur blijkt het gemiddeld aantal Winterkoninkjes per vangdag per jaar in grote lijnen
het patroon te volgen van de totaalvangsten per jaar, ondanks de wisselende
vangstinspanningen van jaar tot jaar. Deze varieert van minder dan een halve winterkoning
per dag voor 1990, toenemend tot meer dan 2 Winterkoninkjes per dag midden jaren 90,
afnemend tot 1,0-1,5 vogel per dag in de jaren erna. In het laatste jaar, 2012, ligt de waarde
weer op een halve Winterkoning per dag. In de laatste 20 jaar schommelt die
vangstinspanning rond de 100 dagen, bijna 1/3 van het jaar!
Een andere indirecte manier om te corrigeren voor de vanginspanning is om het aantal
gevangen Winterkoninkjes te vergelijken met het totaal aantal gevangen vogels. Hoe meer
moeite (meer dagen, tijd, meters net etc.) er is gedaan om vogels te vangen des te meer
vogels er gevangen (kunnen) worden. Dit levert vergelijkbare resultaten op. Voor 1990 is
minder dan 1% van de vogels een Winterkoninkje, na 1990 schommelt dit percentage rond
de 2 met uitschieters naar 3 procent.
Een complicatie bij de interpretatie van deze gegevens is dat voor het Winterkoninkje voor
1992 geen eigen terugvangstgegevens bekend zijn. Deze gegevens werden vroeger minder
belangrijk gevonden…… Dus voor 1992 is er een onderschatting van het aantal gevangen
Winterkoninkjes. Echter waarschijnlijk niet zoveel dat ze de algemene conclusie over de
trend zouden ontkrachten.
Een vergelijking met het vangstverloop van andere ringstations is geprobeerd voor
Schiermonnikoog1, maar de tijdreeks hiervan is incompleet, maar laat globaal een zelfde
1

Stuurgroep Avifauna Schiermonnikoog, 2005, Vogels van Schiermonnikoog, gezien, geteld,
opgetekend, Uitg. Uniepers, Abcoude.
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aantalsverloop zien. Een andere bron om de vanggegevens te vergelijken is
www.trektellen.nl, maar hieruit zijn de aantalsgegevens voor een langere periode niet op
een makkelijke manier te extraheren. Ik beperk me daarom hier tot een vergelijking van de
dagmaxima, zie tabel 1. Dan zit ons ringstation tenminste éénmaal in de toptien en drie maal
in de toptwintig. Hoge aantallen Winterkoninkjes worden in de duinen met name in
oktober/november gevangen, maar in de Oostvaardersplassen en op de waddeneilanden
ook eerder.
Tabel 1. Dagmaxima van vangsten van het Winterkoninkje van Nederlandse ringstations.
Bron: www.trektellen.nl. Vrg = Vogelringgroep
Nr. Locatie
Aantal
Datum
1.
VRS Vlieland
25
18-08-2005
2.
Vrg De Grauwe Gans (Almere)
25
28-10-2012
3.
Vgr De Grauwe Gans (Almere)
21
02-11-2008
4.
VRS Vlieland
20
15-08-2002
5.
VRS Schiermonnikoog
18
24-07-2005
6.
VRS AW-duinen
17
08-11-2009
7.
VRS Schiermonnikoog
16
23-07-2010
8.
VRS Vlieland
16
13-08-2012
9.
VRS Schiermonnikoog
15
23-07-2006
10. Vrg De Grauwe Gans (Almere)
15
07-10-2007
11. Vrg De Grauwe Gans (Almere)
15
17-10-2010
12. VRS Schiermonnikoog
14
28-07-2004
13. Vrg De Grauwe Gans (Almere)
14
18-10-2009
14. VRS Schiermonnikoog
14
25-07-2010
15. VRS Vlieland
13
31-08-2000
16. VRS AW-duinen
13
12-10-2003
17. VRS AW-duinen
13
09-11-2003
18. VRS Vlieland
13
15-08-2004
19. Vrg De Grauwe Gans (Almere)
13
13-10-2007
20. VRS Schiermonnikoog
13
10-07-2010
Verloop door het jaar. In Fig. 2 is het aantal gevangen Winterkoninkjes door het jaar heen
weergegeven. De aantallen zijn hierbij voor de gehele periode per maand gesommeerd. Dat
is natuurlijk heel grof, want er is in de loop van die vijftig jaar heel wat veranderd. Ook in
deze grafiek is het aantal vangdagen per maand weergegeven, alsmede het gemiddelde
aantal vogels per vangdag per maand. Een vangdag is dan een dag waarop tenminste één
vogel is gevangen (de zgn. dagen met de Nulvogel kent de database nog niet).
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Fig.2. Vangstverloop van Winterkoninkjes (wiko) op de VRS-AWD voor 1965-2012 per maand
(mnd) per jaar (jr); evenals het aantal vangdagen per maand per jaar.
In de winter, het voorjaar en vroege zomer worden maar weinig Winterkoninkjes gevangen,
met een kleine piek in april. Grotere aantallen worden in de zomer en herfst gevangen met
een duidelijke piek in oktober. Het gemiddeld aantal Winterkoninkjes per maand per
vangdag vertoont min of meer dezelfde trend. Het gemiddeld aantal vangdagen is ca 5 (ca.
15%) per maand voor de maanden december tot en met april, neemt toe tot 10 in de
maanden mei tot en met juli, neemt verder toe tot 15 augustus en september tot 20
(ca. 60%) in oktober en neemt tenslotte weer af tot 10 in november. Dus in oktober wordt
gemiddeld op 2 van de 3 dagen gevangen. Een hele prestatie.
Verloop door de dag. In Fig. 3 is het vangstverloop door de dag per seizoen weergegeven.
Van de helft (52%) van de Winterkoninkjes is een bruikbare vangtijd genoteerd. De tijd is
uitgedrukt in aantal minuten na zonsopgang (rekening houdend met zomertijd, die weer
verschilt per jaar). Uit Fig.3 blijkt dan dat in de lente en zomer Winterkoninkjes met name in
de eerste 2-3 uur gevangen worden na zonsopgang. In de herfst is dit echter anders, dan
worden de meeste Winterkoninkjes gevangen een uur rond zonsopgang tot twee uur na
zonsopgang. Eigenlijk zouden de aantallen vangsten weer gerelateerd moeten worden aan
de vanginspanning in de loop van de ochtend, maar dat is vooralsnog niet makkelijk
mogelijk (nl. niet altijd precieze vangperiode op een dag bekend of gedigitaliseerd).
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Fig.3. Vangstverloop in de ochtend van het Winterkoninkje bij de VRS-AWD in verschillende
seizoenen (L=lente n=146, Z=zomer n=509, H=herfst n=928) in de periode 1965-2012. Aleen
waarnemingen van 1 uur voor zonsopgang tot 7 uur na zonsopgang zijn meegenomen.
Leeftijdsverdeling. In Fig. 4 is de vereenvoudigde leeftijdverdeling per maand weergegeven. .
De vereenvoudiging bestond bijv. uit dat de Winterkoninkjes die in de eerste maanden van
het jaar (januari-april) als 1e of 2e jaars waren aangemerkt geclassificereerd als groter dan 1e
jaars (g1). In mei worden de allereerste juveniele dieren gevangen, maar hun aandeel
neemt sterk toe in juni en juli en neemt vervolgens weer af in de volgende maanden. De
verschillende handboeken geven tegenstrijdige informatie over het vaststellen van de
leeftijd voor een juveniele vogel, volgens de één, (Svenson, Identification guide ot European
passerines) zijn het de witte stippen op de onderdekstaartveren volgens de ander (Speek,
Handkenmerken) het ontbreken ervan. In juli kan ca. een kwart van de Winterkoninkjes niet
op leeftijd worden gebracht (vg), en dat aandeel neemt sterk toe tot in oktober, november.

Fig. 4. Leeftijdsverdeling van het Winterkoninkje bij de VRS-AWD per maand in de periode
1965-2012. g1=groter dan 1e kalenderjaar (18%), vg=volgroeid(47%), 1=1e kalenderjaar
(35%).
50

To be continued: deel II
In deel II van het verhaal wordt aandacht besteed aan de sexe, vleugellengte en gewicht,
mede in relatie tot sexe, rui -en vetscores, terugvangsten (o.a. vergelijking baan en CES),
effecten van winterweer en alle overige informatie.
In de loop van de afgelopen vijftig jaar is al veel informatie verzameld, en daarbij hebben veel
veranderingen, verbeteringen plaatsgevonden, maar dat maakt het vergelijken in de tijd lastig.
De belangrijke meerwaarde van het ringen van vogels, is naast informatie over terugvangsten,
de veranderingen in aantal en biometrie (conditie) de loop van de tijd die gerelateerd zouden
kunnen worden aan veranderingen in het klimaat of veranderingen in terreinbeheer. Hiervoor
zou verdere standaardisatie van het van het vangwerk, bijv. uitbreiding van de CES-methode
naar het gehele jaar, zeker nuttig zijn.

Foto: Martijn Kosterman. Winterkoning in de hand. Leeftijd bepalen blijft moeilijk.
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Broedvogels in het 1e Infiltratiegebied
Hans Vader
Het 1e Infiltratiegebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen is een uniek gebied met een
unieke historie: van landbouwenclave in vroeger eeuwen en plek waar de jachtopzichter
woonde, tot een duingebied waar al ruim 55 jaar natuur en waterwinning samen gaan. In dit
artikel ga ik in op de ontwikkelingen die dit gebied doormaakte, ingezoomd op de
broedvogelstand: van vroegere jaren globaal beschreven, vanaf 1997 door monitoring
middels BMP-tellingen.
Historie
In de 17e en 18e eeuw was het Paradijsveld een groene oase met sappige weilanden waar
de toenmalige bewoner goed kon boeren. Toen de waterwinning in 1853 begon, was de
invloed op de grondwaterstand aanvankelijk uitsluitend merkbaar in het binnenduin. Hier
werd de Oranjekom gegraven en de eerste daarop uitkomende kanalen.
Na uitbreiding van de winkanalen in westelijke richting werd ook daar het duingebied steeds
droger. Na 100 jaar waterwinning waren de gevolgen van de wateronttrekking in grote delen
van de AWD merkbaar. De meeste boerderijen en woningen werden afgebroken en het
Paradijsveld mocht deze naam eigenlijk niet meer dragen, want het was een verdorde en
droge zandwoestijn geworden.
Men zag in dat nog meer water winnen onverantwoord was, en dat er iets moest gebeuren
om de duinen weer van water te voorzien. In de jaren 50 werden deze plannen uitgevoerd.
De oude diepe winkanalen werden afgegraven en er werden grote infiltratiegebieden
aangelegd. Gelijktijdig werd een flinke leiding aangelegd van Jutphaas aan de Lek naar de
duinen bij Vogelenzang. Vandaar werd het water via toevoersloten verder de duinen in
getransporteerd, in de beginjaren alleen naar het eerste infiltratiegebied, ofwel het vroegere
Paradijsveld. Het centrum van het 1e Infiltratiegebied ligt ca. 800 meter uit de kust en het
gebied behoort van oorsprong tot het open duingebied.
Het eerste rivierwater
In 1957 stroomde het eerste rivierwater de duinen in en werd het Paradijsveld als eerste
gebied weer natter. Na enige jaren werd het 1e infiltratiegebied afgesloten voor het publiek
en werd het een eldorado voor vogels. Eerst kwamen de pioniers onder de broedvogels,
zoals Kleine Plevieren, Kluten, Visdiefjes, Scholeksters en Kieviten. Toen de begroeiing zich
begon te ontwikkelen kwamen er steeds meer vogels bij. De soorten en aantallen
weidevogels namen toe, zoals vele tientallen Kieviten, Grutto’s, Tureluurs, Scholeksters en
Wulpen. Zelfs Watersnippen en Kemphaan (3e infil.) hebben gebroed en er ontstonden
geweldige kolonies met meer dan 4000 nesten van Kokmeeuwen en honderden Zilver- en
Kleine Mantelmeeuwen.
Het waren aanvankelijk vooral de vogels die in dit boomloze gebied thuis hoorden, die het
voor de wind ging. Dat waren Veldleeuwerik, Paapje, Scholekster, Kievit, Wulp en diverse
meeuwen en Kleine Plevier die het een tiental jaren erg goed deden.
Het aantal verschillende soorten eenden nam enorm toe tot vele honderden Kuif-, Tafel-,
Wilde-, Slob-, Berg- en Krakeenden en Wintertalingen, maar ook Zomertaling, Meerkoet,
Waterhoen, Waterral, Fuut, Dodaars en Geoorde Fuut.
Komst van Riet
Na de vestiging van Riet, kwamen ook de rietvogels broeden, zoals Rietgors, Rietzanger,
Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger en zelfs Baardman, Grote Karekiet,
Buidelmees, Snor en Blauwborst. Langzaam veranderde het kale gebied in een rietmoeras
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met vele broedende rietvogels. Voor rietvogels waren gouden tijden aangebroken. Het
aantal broedparen hiervan steeg spectaculair, het was een geweldig broedgebied
geworden. Vergeleken met de Kennemerduinen (die geen infiltratie hadden) en dus droog
waren, staken de AWD als broedgebied hier met kop en schouders bovenuit. Wij waren best
trots op “ons” gebied en tijdens lezingen was er altijd rivaliteit tussen vogelaars uit de AWD
en de Kennemerduinen. Zelf zag ik deze nieuwe vogelrijkdom als een herstel van wat er
vroeger geweest was, toen de duinen nog van oorsprong nat waren.
Aantallen vogels gaan achteruit
Door allerlei oorzaken (doorgaande successie, komst vos, slechtere rietkwaliteit) begonnen
begin 80er jaren vele vogels al achteruit te gaan, maar er vestigden zich ook nog steeds
nieuwe soorten. Dat hield elkaar jarenlang aardig in balans. De ooit kale drains veranderden
in rietmoerrassen en er groeiden steeds meer wilgen tussen het riet. Dit gaf van naturen al
veranderingen in de broedvogelbevolking. Mede door de grote fluctuaties in de
waterstanden liep de kwaliteit van het Riet op de drains achteruit, voor broedende
rietvogels is dat niet gunstig (kans op knakken en voortijdig mislukken van broedsel). Van de
eens bijzonder hoge aantallen broedende eenden is nu nog maar een handje vol over en er
worden ook steeds minder pulli gezien. We weten dit omdat vanaf 1967 eenden tellingen
zijn verricht op een vergelijkbare manier. De broedvogels van het 1e infiltratiegebied werden
vanaf de jaren 60 geïnventariseerd door o.a. Walters en later Van der Valk, vooral de
broedende meeuwen, water- en weidevogels werden jaren achtereen geteld. De tellingen
gebeurden niet op een landelijk gestandaardiseerde manier. Daar kwam in 1997 verandering
in.
BMP broedvogelmonitoring in 1e Infiltratiegebied
Vanaf 1997 worden er twee plots in het 1e Infiltratiegebied op broedvogels geïnventariseerd
volgens de standaard BMP-methode. Toen in 1998 een 3e plot werd toegevoegd, groeide de
getelde oppervlakte naar ruim 119 ha. Dat betekent dan vanaf 1998 het hele noordelijke
deel van het 1e Infiltratiegebied, nu al 15 jaar achtereen gestandaardiseerd wordt geteld.
Wel met uitzondering van het meest Noordoostelijke puntje, waar het enige oude
dennenbos groeit, maar ook enige groepen zeer oude populieren en Berken.
Het gaat niet goed meer met de water- en rietvogels
Al vóór 1997 gingen de eenden, rallen en later ook de rietvogels achteruit. De belangrijkste
oorzaak voor de achteruitgang bij de rietvogels wordt veroorzaakt door de bijna jaarlijks
voorkomende onnatuurlijke waterstanden in het 1e Infiltratiegebied. Dat houdt in, dat in de
winter de waterstanden zeer laag zijn, waarna de waterstand in het voorjaar en zomer
plotseling stijgt tot extreme hoogte. Daarbij komen ook nog enorme fluctuaties in de
waterstanden boven de drains. Dat kan in 3 dagen meer dan een meter zijn. Dat gebeurt in
het voorjaar juist in de periode dat vele riet- en grondbroeders broeden of jongen hebben.
Hierdoor zal een belangrijk deel van de rietvogels geen of te weinig jongen groot brengen.
Zeker als dit meerdere jaren achter elkaar voorkomt, zal als gevolg hiervan de
rietvogelpopulatie achteruit gaan.
Dat blijkt ook uit de broedvogelinventarisaties die hierna in grafieken getoond worden. Het
zijn vooral de moeras/rietzangers, rallen en eenden die het hardst achteruit gaan. Voor de
vogels die in Afrika overwinteren kan een deel van de achteruitgang veroorzaakt worden
door droogte in hun overwinteringsgebied. Daar zijn vele voorbeelden van, maar dan is dit in
geheel Nederland en Noord Europa merkbaar. Een andere oorzaak die veranderingen in de
vogelstand teweeg brengt, is de successie van de vegetatie. Doordat er steeds meer hoge
struiken en bomen groeien, verliest het terrein zijn karakter van open duingebied.
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Moeras- en rietvogels
Alle landelijke trends zijn berekend uit de jaarlijkse overzichten van SOVON en zij bestrijken
de zelfde periode (1998 – 2012), als de periode van de inventarisaties in het 1e
infiltratiegebied.
Uit de landelijke trends (gepubliceerd door SOVON) blijkt dat de trend voor
moeras/rietzangers bij de meeste soorten de laatste jaren een flink stijgende lijn laat zien.
Hieruit blijkt duidelijk dat de broedvogels in het 1e Infiltratiegebied niet de landelijke trend
volgen, maar gemiddeld 100% lager scoren! Als een trend lokaal zo afwijkt van de landelijke
trend, dan moet de oorzaak van de achteruitgang gezocht worden in het gebied zelf.
Tabel 1. Moeras/rietzangers.
Soort
Landelijk (ca.)
1e Infil. Trend t.o.v. landelijk
Kleine Karekiet
+ 30%
-45%
-75%
Rietgors
+ 40%
-40%
-80%
Bosrietzanger
0%
-90%
-90%
Rietzanger
+ 120%
0%
-120%
Sprinkhaanzanger
+ 130%
- ca. 5%
-135%
Blauwborst
+ 100%
- ca.10%
-110%
Gemiddeld
+ 70%
- ca.32%
-100%
Voor alle soorten Moeras/rietzangers ziet de toekomst er niet rooskleurig uit.

Grafiek 1. Totaal aantal Territoria van Moeras/rietzangers per jaar in de BMP-plots:
Paradijsveld, Paradijs-oost en de Punt van 1998-2012.
Eenden
Voor deze vogelgroep had de AWD al vanaf 1965 de grootste populatie uit de regio. Dat
begon in het 1e Infiltratiegebied waar de eerste nesten van Kuif- en Tafeleend werden
gevonden, de eerste in de AWD. Als voorbeeld: in 1967 werd een pulli-telling gehouden in
het 1e Infiltratiegebied. Die leverde voor Kuifeend 189 paar op met 1199 pulli. Voor de
Tafeleend was dat 10 paar met 60 pulli.
De eenden waren al vér voor 1998 sterk achteruit gegaan. De belangrijkste oorzaak voor
deze afname is het beter voorzuiveren van het rivierwater voordat het naar de duinen
gepompt wordt. Het water bevat nu veel minder voedsel dan in de tijd waarin het minder
gezuiverd werd. Vooral de duikeenden hebben daar de grootste gevolgen van ondervonden.
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Andere belangrijke factoren zijn de toename van predatie door de Vos en de toename van
het Riet. Vooral de Kuif- en Tafeleend broedde in grote aantallen tussen de Brandnetels en
andere ruigtekruiden op minder dan 1 meter van het water. Met het Riet verdwenen de
Brandnetels, maar ook de mogelijkheid om vanaf het nest zo in het water te plonsen. Wildeen Krakeend hebben daar minder last van, want zij broeden vaak ver van het water. Wel zal
voor hen ook minder voedsel in het water zijn, omdat de verschillende ruigtekruiden niet
meer langs het water groeien en daardoor ook hun zaden (voedsel) niet meer in het water
uitstrooien. Dat zelfde geldt ook voor de Berg- en Slobeend, Winter- en Zomertaling. Zij
broeden al jaren niet meer in het gebied. Ook dat komt door het dichtgroeien van de oevers
en kwelplassen. Hier zochten zij al slobberend hun voedsel in ondiep water zonder
begroeiing, en langs kilometers slikranden.

Grafiek 2. Totaal aantal broedparen van diverse eendensoorten per jaar in de BMP-plots
Paradijsveld, Paradijs-oost en de Punt van 1998-2012.
Tabel 2 . Eenden
soort
Krakeend
Wilde Eend
Tafeleend
Kuifeend
Gemiddeld

Landelijk
+ ca. 600%
- ca. 13 %
0%
+ ca. 50%
+ca. 160%

1e Infil.
- 61%
- 67%
- 80%
- 81%
- 72%

Trend t.o.v. landelijk
- 661%
- 54%
- 80%
- 131%
- 232%

Ralachtigen
Ralachtigen zijn gevoelig voor strenge winters en de Meerkoet ook voor predatoren zoals
Kraaien en Vossen die de meestal opvallende nesten eenvoudig kunnen vinden.
Daarentegen begint de Meerkoet na predatie vaak een vervolglegsel. Opvallend is dat
meestal van de vroege broedsels vrijwel niets terecht komt, maar van de latere broedsels
worden wel pulli gezien. De Waterhoen leidt een verborgen leven en is lastig te
inventariseren. Deze ral is ook erg gevoelig voor langdurige vorst, strenge winters eisen hun
tol. De Waterral broedt erg verborgen en zal weinig last hebben van predatie, maar is in de
broedtijd wel erg gevoelig voor waterstand fluctuaties. Te hoog of te laag water resulteert in
weinig of geen pulli die volwassen worden. Juist bij de Waterral is het extra opvallend dat
het landelijk goed gaat, maar in de AWD niet (tabel 3). In grafiek 3 wordt het aantal
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broedparen van Meerkoet, Waterhoen en Waterral van de afgelopen 15 jaar getoond. De
trendlijnen laten allemaal een teleurstellende achteruitgang zien.
Zo heeft de winter van 2011 zijn sporen achter gelaten. De Meerkoet schommelt tussen 35
en 45 paar, maar in 2012 broedden slechts 26 paar. De Waterhoen schommelt tussen 2 en
11 paar, in 2012 slechts 1 paar.

Grafiek 3. Totaal aantal broedparen van de ralachtigen per jaar in de BMP-plots
Paradijsveld, Paradijs-oost en de Punt van 1998-2012.
Tabel 3. Ralachtigen
Soort
Meerkoet
Waterhoen
Waterral
Gemiddeld

landelijk
+ ca. 10%
- ca. 50%
+ ca. 10%
- ca. 30%

1e Infil.
- 21%
- 75%
- 80%
- 59%

Trend t.o.v.landelijk
- 31%
- 25%
- 90%
- 49%

Struikzangers
Hier wordt onder struikzangers verstaan: de vogels van het open duin die bij voorkeur in of
onder lage stekelige struiken broeden, vooral in biotoop met Duindoorn en Braam met hier
en daar wat hogere struiken van Vlier of Meidoorn. Dat zijn Fitis, Grasmus, Winterkoning,
Heggemus, Braamsluiper, Kneu en ook Nachtegaal. De Fitis, Grasmus en Nachtegaal
overwinteren in tropisch Afrika ten zuiden van de Sahel, zij kunnen daar last krijgen van de
droogte. Dit geldt ook voor de Braamsluiper, die vooral in oost Afrika overwintert. Toch
lopen de aantallen broedparen niet synchroon. De Kneu trekt vooral naar Frankrijk en
Spanje, slechts een klein deel tot in noord Afrika. De Heggemus en Winterkoning zijn
voornamelijk standvogel of trekken maar over een korte afstand. Daardoor kunnen zij wel
gevoelig zijn voor lokale strenge winters. Daar lijkt een aanwijzing voor te zijn, want de
laatste drie jaren laten beide vogels de laagste aantallen zien.
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Grafiek 4. Totaal aantal broedparen van Grasmus (rood) en Fitis (blauw) per jaar in de BMPplots Paradijsveld, Paradijs oost en de Punt van 1998-2012
Bij de Fitis en Grasmus is een sterk fluctuerende lijn te zien, maar deze loopt niet geheel
synchroon. Wel is te zien dat bij beide vogelsoorten de gemiddelde trend eerst hoog is en
dan in de jaren 2002-2006 daalt naar het laagste punt om dan weer omhoog te gaan. Dat
zou de invloed van droge jaren in het overwinteringsgebied kunnen zijn. Tussen 1970-2002
was de gemiddelde neerslag in de meeste jaren erg laag in de Sahellanden. Daarna nam de
neerslag weer iets toe. In 1994, 1999 en 2003 viel weer iets meer neerslag. Vaak zijn er grote
lokale verschillen in neerslag. Wij weten niet exact waar “onze” Fitissen en Grasmussen de
winter doorbrengen. De Fitis heeft zich weer geheel hersteld (zie trend), maar de Grasmus
fluctueert erg en laat nog een dalende lijn zien.
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Grafiek 5. Totaal aantal broedparen van de Struikzangers per jaar in de BMP-plots
Paradijsveld, Paradijs oost en de Punt van 1998-2012.
Het totaal van alle struikzangers laat een dalende trend zien van 13%. De meeste
struikzangers blijven echter redelijk stabiel tot licht afnemend. Gelukkig blijven Nachtegaal
en Braamsluiper het onverminderd goed doen.
Bosvogels
De term bosvogels moet men ruim zien, want vele “bos” vogels broeden voornamelijk in
bosranden, in de ondergroei van het bos of in jong bos. De soorten die hier behandeld
worden zijn Zwartkop, Vink, Tuinfluiter en Tjiftjaf. Er zijn natuurlijk meer bosvogels, zoals
Roodborst, Merel, Zanglijster, Kool- en Pimpelmees, Gaai, Kraai, Buizerd, Havik en Grote
Bonte Specht. Bij de meeste van deze vogels zijn de aantallen laag of er is geen duidelijke
trend te zien. De Houtduif die ook tot deze groep behoort gaat hard achteruit, hier is een
duidelijke oorzaak voor, dat is de vestiging van de Havik. De Havik predeert bij voorkeur op
de wat slome Houtduiven.
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Grafiek 6. Totaal aantal broedparen van Zwartkop en Vink per jaar in de BMP-plots
Paradijsveld, Paradijs oost en de Punt van 1998-2012.
De opvallendste sterke toenames zijn te zien bij de Zwartkop, van 6 naar 23 en de Vink van 2
naar 26 broedparen. Dat is respectievelijk 400% en 1200% omhoog, en deze stijging heeft bij
beide soorten vooral in recente jaren plaatsgevonden. Deze toename laat zien dat het
biotoop in het 1e infiltratiegebied door voortgaande successie inmiddels geschikt genoeg is
geworden voor deze bosvogels.

Grafiek 7. Totaal aantal broedparen van Bosvogels per jaar in de BMP-plots Paradijsveld,
Paradijs oost en de Punt van 1998-2012.
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De aantallen van de Tjiftjaf fluctueren flink tussen 35 en 66 paar, maar de trend blijft in de
tijd ongeveer gelijk. De Tuinfluiter stijgt flink van ca. 10 naar 14, dat is een stijging van 40%,
landelijk + 13%.
Trends soortgroepen
Als we binnen alle bovengenoemde soortgroepen de aantallen broedparen van de
verschillende soorten sommeren en in één grafiek zetten, dan kunnen we daarmee in één
oogopslag zien hoe het met de verschillende groepen gaat (grafiek 8).

Grafiek 8. Totaal aantal broedparen per soortgroep in de BMP-plots Paradijsveld, Paradijs
oost en de Punt van 1998-2012.
Duidelijk is te zien dat de moeras/rietzangers, de eenden en de ralachtigen flink achteruit
gaan. Dat is opvallend omdat het biotoop voor deze groepen vogels uitstekend lijkt. Wat ook
te zien is, is de iets stijgende lijn bij de struikzangers en de sterk stijgende lijn bij de
bosvogels. Dit geeft aan dat het open duin aan het veranderen is naar moerasbos en
struwelen. Het open duin is duidelijk aan het verdwijnen en de vogels van vochtige en natte
duinvalleien gaan achteruit. Dat is op zich nu eenmaal de natuurlijke successie: open duin
verandert in struweelrijk duin of bos. Tegelijkertijd gaat hiermee ook het unieke karakter van
het 1e infiltratiegebied langzaam verloren. Anderzijds is er juist de waterwinning die zou
kunnen zorgen voor behoud van rietvelden en open moerasbos van goede kwaliteit. Maar
dan is daar wel aandacht voor nodig, in de zin van zorgvuldig peilbeheer (geen grote
fluctuaties in de broedtijd) en onderhoud van de winmiddelen dat rekening houdt met de
unieke vogelbevolking van dit wingebied. De plaatselijke veenvorming is een ontwikkeling
die Waternet een unieke kans biedt op herstel.
Een unieke kans op herstel
Waternet krijgt een unieke kans om het verdwijnen van vochtige en natte duinvalleien die
door de waterwinning zijn verdwenen weer terug te laten komen. Door het inbrengen van
(rivier) water lijkt na ca. 60 jaar en enige meters hoger dan vroeger namelijk een zelfde
situatie te ontstaan. De eens open en vrij droge duinen veranderen in vochtige en natte
duinvalleien met permanent open water. De begroeiing gaat weer richting moeras met
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bomen en struiken en op den duur zal er ook weer veenvorming plaats vinden. Dat is een
unieke situatie waar Waternet best trots op mag zijn.
De vogelstand zal zich aan de nieuwe omstandigheden aanpassen, mits de natuurlijke
ontwikkelingen wel een kans krijgen. Waternet zou er naar moeten streven om een zo
natuurlijk mogelijk waterpeil te realiseren, vooral op de drains. Uiteindelijk zal het terrein er
mogelijk uit kunnen gaan zien, zoals het duizenden jaren geleden ook was.
Met dank aan alle vrijwillige broedvogelinventarisanten in het 1e infiltratiegebied voor hun
tellingen, aan SOVON voor de landelijke trends en aan Waternet voor de toestemming.

Foto Hans Vader. Roodborsttapuit wordt alleen nog tijdens de trek gevangen. Rond het
ringstation broeden ze niet meer.
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Waarnemingen uit het Vogelringstation-journaal 2012.
Hans Vader.
Tijdens het ringen van vogels op het ringstation werden ook regelmatig vogelwaarnemingen gedaan.
Bovendien werden ook een aantal waarnemingen toegevoegd die door Hans Vader werden gezien
buiten het ringstation. Bij deze waarnemingen is de plaats tussen (haakjes) vermeld. Tevens worden
er ook bijzondere vangsten of aantallen vermeld, omdat deze inzicht geven in de doortrek of
aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten. Om ruimte te besparen zijn afkortingen gebruikt, dit zijn:
m of v = man of vrouw, nN = vliegt naar Noord, va. = vangst, tp.= ter plaatse, ov.= overvliegend, GBS=
Grote Bonte Specht, GGK = Grote Gele Kwikstaart, G18 = Geul 18, ad of juv = adult of juveniel. RS =
Rechte Schusterkanaal, Westerk.= Westerkanaal. Barn.k= Barnaartkanaal.

Januari
15e. 33 Dodaars + 25 Wintertaling (Westerk.) 6 ad Wilde Zwaan (G18), 1 Kuifduiker (G28).
Februari
2e. Totaal AWD ca. 25 Gr. Zaagbek, ca. 12 Wilde Zwaan, 5v Non. VRS 1 Bokje+1Roerdomp.
4e. Sneeuw; honderden Veldleeuwerik nZ. Va: 109 Veldl., 1 Oeverpieper, 2 Watersnip. RS: 3
Witgat, 2 Bontjes, 5 Wa.Snip, 2 m Krooneend, 100 Wintertaling.
5e. Trek: 90 Rotgans nZ, Westerk: 40 Smient, 5 Gr.Zaagb. G10: 3ad+5 juv Wilde Zwaan,1v
Non, RS: 4ad Kleine Zwaan+26 ad en 3 juv Wilde Zwaan, Stekkeveld: 1 Klapekster.
10e. Westerk: 1 Gr.Zilverreiger, 1p Krooneend. Barn.k: 3 Houtsnip, 30 Wintertaling. Zwartv.k:
6v Non, 8m+1v Krooneend.
11e. Westerk: 210 Kuifeend, 52 Dodaars 1 Gr.Zilverr. 2 Roerdomp, 5v+1m Non, 22 Slobeend,
7 Houtsnip, v.Lennepk: 3v Non.
Maart.
11e. 1 Klapekster (Klerkenveld)
24e. 1 Lepelaar nN, 1 Bruine Kiek en 4 Bonte Strandloper tp.
April
3e. Eerste Zwartkop geringd.
6e. 1 Roerdomp, 1 Gr,Zilverr+1 Bruine Kiek tp.+ va 1 Fitis.
14e. vangsten: 1 Witster Blauwborst, 1 Nachtegaal, 1 Rietzanger.
21e. vangsten: 1 Gekr.Roodstaart,1 Kl.Karekiet, 1 Braamsluiper.
30e. Barnaartkanaal 1v Paap, Renbaan+G11: 504 nesten Aalscholver.
Mei
2e. vangsten: 1 Rosse Grutto en 1 Draaihals.
6e. 7 Zilverplevieren nN.
7e. 2 oeverloper en 1 Boomvalk tp.
12e. 1 Roerdomp, 1 Witgat tp,G11-13: 1 p Dodaars balts en 1 Cettiszanger zang.
19e. 30 Gierzwaluw en 1 Roerdomp tp.
24e. 1m+1v Wielewaal jagend achter elkaar, v in hijsnet, eerste vangst VRS AWD.
26e. 1 Zwarte Ruiter+5 Zilverplevieren nN. Vangsten: 2 Kwartel, 1 Koekoek, 1 Bosrietzanger.
27e. vangsten: 1m 2kj Kwartel + 1 Koekoek. 1 Visarend nW.
28e. 1 Ransuil va.
29e. 2 Kwartel + 50 Gierzwaluw tp.
Juni
19e. vangsten: 1 Kuifmees + 1 Sijs.
21e. vangsten: 2 GBS en 23 Tjiftjaf.
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28e. vangsten: 32 Koolmees en 18 Tjiftjaf.
30e. 1 Witgat tp.
Juli
3e. 2 Reuzen Sterns nO, 1 Boomkruiper va.
5e. vangsten: 5 GBS, 20 Tjiftjaf en 1 Putter.
6e. 3 Witgat va, G7: 4 Witgat en 1 Bosruiter.
7e. 1 Groenpootruiter+ 4 Witgat tp. 1 Witgat va.
20e. vangsten: 1 Cettiszanger en 24 Tjiftjaf.
22e. 1 Boomvalk tp, 14 Kleine Karekiet va.
24e. vangsten: 1 IJsvogel, 2 Witgat, 21 Nachtegaal, 8 W.Bl.borsten, 24 KK en 2 Bo.kruipers.
25e vangsten: 3 Witgat, 35 Nachtegaal, 7 BB, 32 KK, 24 Tjif en 1 Bo.kruiper.
26e. vangsten: 3 Witgat, 1 Boompieper, 35 Nachtegaal, 1 Spotvogel.
27e. vangsten: 4 Witgat, 1 Bonte Vliegenvanger, 1 Boomkruiper.
28e.70ad Krakeend (G11), 50ad Krakeend (Westerkanaal)
29e. vangsten: 38 Nachtegalen.
Augustus
1e. 1 Spotvogel vangst.
2e. vangsten: 1 Waterral en 1 IJsvogel.
3e. vangsten: 1 Watersnip, 3 Boompieper, 13 Nachtegalen, 1 Bonte Vliegenvanger, 1 Putter.
9e. vangsten: 15 Nachtegalen, 38 Kleine Karekieten en 1 Bonte Vliegenvanger.
12e. 5 Boomvalk en 1 Roerdomp tp, vangsten: 1 Witgat, 1 Watersnip, 1 Boomkruiper.
13e. 1 Gr.Zilverreiger tp, vangsten: 17 Watersnip, 1 Bonte Vliegenvanger.
14e. 6 Boomvalken, 5 Watersnippen 4 Witgatten, 1 Bosruiter tp. vangsten: 4 Watersnip, 1
Draaihals, 1 Cettiszanger, 3 Bonte Vliegenvangers, 1 Boomkruiper. 1p Dodaars + Pulli (G18p).
15e en 16e. resp. 1 Bonte Vliegenvanger va, 1 Snor va.
17e. 40 Watersnippen tp, vangsten: 6 Watersnip, 1 Witgat, 1 Draaihals en 1 Boomkruiper.
23e. 6 Boomvalken, 10 Watersnippen, 2 Witgatten,tp. 5 Watersnippen va.
27e. 8 Boomvalken jagend op libellen.
28e. 26 Watersnippen en 1 IJsvogel tp, 5 Watersnip va.
29e. 1 Bruine Kiek en 1 Visarend tp, vangsten: 3 Watersnip en 1 Snor.
September
1e. 1 Bruine Kiek, 4 Buizerd, 1 Zwarte Ruiter tp. vangsten: 1 Sperwer, 1 Cettiszanger.
2e. 360 Huiszwaluw tp, Vangsten: 11 Huiszwaluw.
4e. Vangst: 1 Veldrietzanger.
8e. vangst: 30 Boerenzwaluw op slaapplaats.
9e. 1 Bruine Kiek, 4 Watersnip, 100 Boerenzwaluw tp, vangst: 21 Boerenzwaluw.
12e+15e. resp. 7 en 15 Gaaien nZ.
22e. 10 Gaai nZ. Vangst: 1 Sperwergrasmus.
23e. 2 IJsvogel, 200 Boerenzwaluw, 10 Zwarte Mees, tp. 30 Gaai nN. Vangst: 28 Graspieper,
.
1 Gr.Gele Kwik, 4 Zwarte Mees.
e
28 . Sterke trek Graspieper nZ. Vangst: 19 Graspieper.
30e. 1 Bruine Kiek, 5 Boomleeuwerik, 3 Kl. Barmsijs tp. Vangst: 1 Gr.Gele Kwik.
Oktober
7e. trek: 5 Sperwers nZ. Vangsten: 58 Graspieper, 1 Zwarte Mees.
8e. trek: 100 Houtduif, 300 Koperwiek nZ. Vangsten: 51 Graspieper.
9e. 1 Gr. Zilverreiger tp. vangsten: 24 Graspieper, 2 Zwarte Mees.
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11e. trek: 5 Grote Lijsters nZ. Vangsten: 44 Graspiepers.
14e. Jeugdvogelclub op bezoek. 5 Gr. Zaagbek nZ. 32 Dodaars (Westerkanaal)
18e. 1 Grote gele Kwik en 1 Bladkoning tp.
19e. 2 Bladkoningen va. Trek: 3 GGK, 1 Waterpieper, tientallen Koperwiek nZ.
20e. 8 Lepelaars nZ. Vangsten: 1 IJsvogel, 26 Graspieper, 25 Roodborsten.
21e. 2 Gr. Zilverreigers, 5 GGK tp, vangst: 1 Gr. Gele Kwik.
23e. 18 Grote Zilverreigers + 10 Blauwe reigers in (G18 poel) bijna droog.
27e. 2 Gr.Gele Kwik tp, vangsten: 1 Bokje, 1 Boomkruiper. Trek van lijsters en Veldleeuwerik.
31e. vangsten: 1 Grote Gele Kwik en 1 Boomkruiper.
November
3e. vangsten: 2 Grote Gele Kwikstaart.
17e. 56 Dodaars tp (Westerkanaal)
December
8e. ’s nachts 5 cm sneeuw gevallen. Eerste 11 ad. Wilde Zwanen(1e Inf.) 3 v Non (RS)
24e. Totaal AWD: ca. 15 ad+7 juv Wilde Zwaan, 6m+14v Grote Zaagbek, 1v Non.

Foto: Hans Vader. Leeuwerikken vangen tijdens een sneeuwperiode.
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Medewerkers van het Vogelringstation AW duinen.
Hans Vader
Het Vogelringstation AW duinen werd in 2012 voornamelijk gerund door 7 ringvergunninghouders. Hiervan verliet één de regio op de helft van het seizoen en 3 ringers waren maar een
paar keer op het ringstation aanwezig. Hierdoor moest het ringwerk voornamelijk door de 3
overige ringers uitgevoerd worden. Dat was de reden dat er op vele dagen geen ringers
beschikbaar waren en dat daardoor ook de assistenten niet konden ringen.
Buiten het ringwerk werd ook veel tijd besteed aan het inventariseren van roofvogels en
uilen, broedvogels, libellen en paddenstoelen. Er werd ook deelgenomen aan de
maandelijkse watervogeltellingen, tellingen van watervogelpulli, nestentelling van
Aalscholvers, ganzentelling in hele AWD en slaapplaatstelling van de Aalscholvers. Het
Archeologisch- en Historisch onderzoek in de AWD werd voortgezet.
Voor de PR werden weer lezingen en excursies gehouden en artikelen geschreven. De
website werd verbeterd, kijk hiervoor: www.vrsawd.nl/index.html
Medewerkers in 2012
Herman Assendelft, 2
Henkjan Koning, 2, 3, 9
Steven de Bie, 2
Martijn Kosterman, 2, 10
Adriaan Dokter, 1
Bernard Oosterbaan, 2, 4
Koos van Ee, 1, 9,
Marcel Schalkwijk, 1, 8, 9, 10
Antje Ehrenburg, 2, 4, 10, 11
Peter Spannenburg, 1, 3,
Pieter van Eijk, 1
Wil Tamis, 2
Udo Hassefras, 2
Hans Vader, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Christien Kemp, 2, 5, 11
Piet Veel, 2, 7,
Hanneke Koeckhoven, 2, 4,
Piet Veldt, 2
Fred Koning, 1,3, 8, 9
Oscar Verhoeven, 1
Donateurs zijn: J. van Andel, A. Boekhorst, L. van Citters, fam. Ferwerda, W. Holthuizen,
A. Kleinwee, J en Z Kottman.
De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Waternet verleende financiële steun.
Verklaring van de cijfers.
1 Ringer met vergunning
2 Assistent ringer
3 Roofvogel/uilen- inventarisant en ringer
4 Broedvogelinventarisant (BMP)
5 Watervogelteller (SOVON)
6 Aalscholver-en watervogelpulli teller

65

7. Libellen inventarisant
8. PR en educatie, lezingen enz.
9. Onderzoek en artikelen schrijven
10. Admin. of technische ondersteuning
11. Archeologie en historie in de AWD
12. Paddestoelen inventarisant

Dank- en Slotwoord.
Hans Vader.
De medewerkers van het Vogelringstation AWD hebben in 2012 weer een enorme
inspanning geleverd. Helaas resulteerden dit niet in hoge aantallen geringde vogels. Wel
werden ook weer diverse ringacties uitgevoerd buiten de AWD. En uit het feit dat dit
jaarverslag nog nooit eerder zo dik was, blijkt dat wij niet stil gezeten hebben.
Koos van Ee, Fred en Henkjan Koning, Marcel Schalkwijk, Hans Vader en Wil Tamis leverden
een bijdrage aan het jaarverslag 2012. Martijn Kosterman hielp bij het samenstellen van het
verslag en Antje Ehrenburg heeft diverse hoofdstukken kritisch doorgelezen en inhoudelijk
belangrijke verbeteringen aangebracht. Allen worden hierbij hartelijk bedankt.
Waternet wordt bedankt voor de jaarlijkse financiële steun en de gastvrijheid, waardoor het
vogelring- en alle andere onderzoeken uitgevoerd konden worden. De Vogelwerkgroep ZuidKennemerland wordt bedankt voor hun jaarlijkse financiële bijdrage om de hoge kosten van
het ringwerk te kunnen bekostigen.
Het team Ecologie van Waternet, in het bijzonder Annelies Botschuyver wordt bedankt voor
de prettige samenwerking en steun aan onze onderzoeken, maar ook voor het verstrekken
van de benodigde vergunningen en de vermenigvuldiging van het jaarverslag.
Zita Kottman wordt bedankt voor de determinatie van de rond het Ringstation gevonden
paddenstoelen.
Ab Lagerweij wordt bedankt voor het determineren van de archeologische vondsten en Wim
Kuiper voor zijn bemiddeling met de Universiteit Leiden voor de determinatie van alle
gevonden oude botten.
Het Vogelringstation Arnhem wordt bedankt voor het verstrekken van de ringvergunningen.
Alle gegevens van de broedvogelinventarisaties, slaapplaats-, ganzen- en watervogeltellingen worden tevens aan SOVON verstrekt. De zoogdiertellingen en Libellentellingen
worden respectievelijk aan de zoogdiervereniging en Libellenwerkgroep doorgegeven.
Alle verzamelde ring- en inventarisatie gegevens worden aan de beheerder van de AWD
(Waternet) beschikbaar gesteld. Wij hopen dat deze gegevens gebruikt worden bij het
beheren van de AWD en uiteindelijk ten diensten komen van het optimaliseren van dit
unieke natuurgebied.

Namens de medewerkers van het
Vogelringstation AW duinen
Hans Vader.
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