Stichting Vogelringstation
‘Nebularia’

Jaarverslag 2012

© "Stichting Vogelringstation Nebularia"

VRS Nebularia is in 2012 financieel gesteund door:
Natuur- en Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’
Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duivenland
Rabo bank Oosterschelde
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Staatsbosbeheer beheerseenheid Schouwen Duivenland
Het Oranjefonds, stichting Doen
Op de omslag: een nieuwe baansoort, Kwartelkoning.
Donateur worden, dat kan…!
Stichting Vogelringstation Nebularia,
secretariaat Berlagestraat 38, 2941 GC te Lekkerkerk
K.v.K 41172785
VRS Nebularia is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Bank: 33.38.09.270 Krimpen a/d Lek
De doelstelling van de Stichting Vogelringstation Nebularia is:
“vogels te ringen voor wetenschappelijk onderzoek om deze uiteindelijk beter te kunnen
beschermen. Het verzamelen van gegevens over levensduur, broedgebieden, trekroutes,
overwinteringsgebieden, etc., zowel nationaal als internationaal is dan erg belangrijk”.

E. Kleyheeg, C.G.A Oskam , A. van Ree & M. Schildwacht, 2013
Jaarverslag 2012
Publicatie Stichting Vogelringstation Nebularia, Krimpen aan de Lek.
Tekst
: E. Kleyheeg, C.G.A Oskam, A. van Ree & M. Schildwacht.
Vormgeving & redactie: M. Schildwacht
Foto's
: medewerkers of archief VRS Nebularia, mits anders vermeld.

Inhoud
INHOUD .............................................................................................................................................................................3
VOORWOORD .................................................................................................................................................................4
KRIMPENERWAARD E.O. ............................................................................................................................................6
WEIDEVOGELS ......................................................................................................................................................................6
DOOVE GAT, HAASTRECHT ..................................................................................................................................................6
Resultaten ........................................................................................................................................................................7
Terugvangsten .................................................................................................................................................................7
Beantwoording onderzoeksvragen ..................................................................................................................................7
Steltlopers........................................................................................................................................................................8
CES, STOLWIJKSE BOEZEM, GOUDERAK...............................................................................................................................9
CES seizoen 2012 ............................................................................................................................................................9
RESULTATEN CES ................................................................................................................................................................9
ZWALUWEN ONDERZOEK .................................................................................................................................................... 11
ROOFVOGELS EN UILENONDERZOEK ................................................................................................................................... 11
HUISMUSONDERZOEK ......................................................................................................................................................... 12
RESULTATEN KRIMPENERWAARD: ..................................................................................................................................... 13
Geringd ......................................................................................................................................................................... 13
TERUGMELDINGEN KRIMPENERWAARD .............................................................................................................................. 13
VLIELAND ...................................................................................................................................................................... 15
BEZETTING ......................................................................................................................................................................... 15
WEER.................................................................................................................................................................................. 15
BIJZONDERE VANGSTEN ...................................................................................................................................................... 15
DE TREK ............................................................................................................................................................................. 16
TERUGMELDINGEN VLIELAND ............................................................................................................................................ 17
VINKENBAAN WESTENSCHOUWEN ...................................................................................................................... 17
ONDERHOUD....................................................................................................................................................................... 18
VANGPERIODE .................................................................................................................................................................... 18
BEZETTING ......................................................................................................................................................................... 19
OPBOUW VAN DE BAAN ...................................................................................................................................................... 19
RESULTATEN VINKENBAAN WESTENSCHOUWEN: ............................................................................................................... 19
VANGMIDDELEN ................................................................................................................................................................. 20
NACHTVANGSTEN ............................................................................................................................................................... 20
Invasievogels ................................................................................................................................................................. 21
Bijzondere vangsten ...................................................................................................................................................... 21
Geringde vogels vinkenbaan Westenschouwen ............................................................................................................. 21
Hoe vang je Pestvogels? ............................................................................................................................................... 21
TERUGMELDINGEN VINKENBAAN WESTENSCHOUWEN ....................................................................................................... 23
OVERIGE WAARNEMINGEN VINKENBAAN WESTENSCHOUWEN 2012 .................................................................................. 24
BIJLAGE 1: TOTAAL OVERZICHT GERINGDE VOGELS VRS NEBULARIA 2012........................................ 27
BIJLAGE 2: SCHOLING EN UITWISSELING .......................................................................................................... 28
BIJLAGE 3: PUBLICATIES EN VOORLICHTING .................................................................................................. 28
BIJLAGE 4: SPECIALE DANK AAN: ......................................................................................................................... 29
BIJLAGE 5: TOP 20 ALLER TIJDEN ......................................................................................................................... 30

Jaarverslag 2012

3

VRS Nebularia

Voorwoord
Afgelopen jaar was wat vangsten betreft een gemiddeld jaar. Ondanks dat zagen we wel enkele leuke en
interessante vogelactiviteiten en werden er een paar mooie soorten gevangen. Er waren veel Gaaien, met
een duidelijke piek in september. Groepen tot maximaal 90 stuks pendelden per dag een aantal keren
tussen Oosterscheldekering en de boswachterij Westenschouwen, waarbij niet duidelijk werd wat nu
precies de reden van dat gedrag was. Dit gedrag heb ik ook bij grote groepen notenkrakers gezien op
Falsterbo. Ze durfden de oversteek naar Denemarken niet te maken en kwamen steeds weer terug. Dat
ging soms de gehele dag door, terwijl de groep alleen maar groeide in aantal. Misschien hadden de
Gaaien, ondanks de dam, een probleem met het oversteken van de Oosterschelde. De grootste aantallen
werden gezien aan de kust en in het Zuidoosten van het land. Verder zagen we begin november steeds
groepjes Pestvogels. Er konden uiteindelijk met wat moeite een paar vogels gevangen worden. De laatste
vangst dateerde alweer uit 1966. Het was toen een mega - invasiejaar. In oktober was er verder een influx
van Koolmezen en Merels. De meest
bijzondere vangst voor ons dit jaar was een
Kwartelkoning, een nieuw soort voor de
baan. IJslandse Koperwiek en een
Siberische Tjiftjaf waren ook het vermelden
waard. Het totaaloverzicht van de vangsten
kunt u verder in dit jaarverslag vinden. Er
waren in 2012 relatief veel terugmeldingen
van in het buitenland geringde vogels
waaronder een paar aansprekende. U kunt
ze vinden in het overzicht.
Op zaterdag 17 maart werd op initiatief
van Marcel Schildwacht een NL-Doet dag
georganiseerd. Een prima en welkom
initiatief. Er waren op die dag ongeveer 15
vrijwilligers ingeschakeld die aan het werk
gingen om het hekwerk rond de baan in zijn
geheel
te vervangen. Dat was nodig ook. Het
Foto 1 Vrijwilligers genieten van de koffie tijdens de NL-Doet.
is leuk te zien dat het goed gaat met de
konijnenpopulatie in het duin maar als deze knagers door de slechte conditie van het hekwerk in en uit
kunnen lopen en schade aanbrengen wordt het
toch een ander verhaal. We hebben in totaal
100 meter vervangen. Het oude gaas losknippen
en uitgraven, meerdere palen vervangen. Alles
bij elkaar een aardig werkje. Het is er geweldig
door opgeknapt en het hek kan zo weer jaren
mee. Hulde aan de vrijwilligers. Minder leuk op
deze dag was de ontdekking van een inbraak in
beide huisjes op ons terrein. Ordinair
vandalisme. Door middel van grof geweld
hadden enkele hufters aanzienlijke schade
veroorzaakt aan ruiten, raamkozijnen en luiken.
Met veel inspanning en kosten ben je uiteindelijk
weer terug bij af.
Het CES broedvogelonderzoek in Gouderak
vierde haar 10 jarig jubileum. De vangsten
waren helaas niet echt feestelijk. De aantallen
bleven ruim achter op voorgaande jaren.
Jaarverslag 2012
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Desalniettemin hebben we een indrukwekkende reeks aan data in de afgelopen jaren bijeen gebracht die
een goed beeld geven in de verschuivingen van de broedvogelpopulatie aldaar.
In 2011 zijn we oriënterend gestart met ringonderzoek in polder de Hooge Boezem achter Haastrecht. Het
poldertje werd opnieuw ingericht. Er kwamen waterpartijen en moerasgebiedjes. Dit alles in de directe
nabijheid van de bestaande rietstrook, het Doove Gat. Het geheel is in beheer bij het Zuid-Hollands
Landschap. Dit jaar werden er een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Tussen begin augustus en eind
oktober hebben we er diverse keren ringonderzoek gedaan. Zowel in de avond (slaapplaats onderzoek) als
in de ochtenden. De resultaten daarvan kunt lezen in dit jaar verslag.
Onze web-site heeft een metamorfose ondergaan. Marcel Schildwacht heeft niet alleen de naam Nebularia
aan de site verbonden maar hem gelijktijdig een geheel andere uitstraling gegeven. Het ziet er geweldig
uit. Bij “actueel” hebben bezoekers direct de mogelijkheid om een reactie te geven. U kunt er zelf een
kijkje nemen www.nebularia.nl, Marcel hulde!

Afbeelding
vernieuwde
website
Nebularia 1isDe
actief
met ringonderzoek
op Vlieland, Westenschouwen en in de Krimpenerwaard met

verschillende projecten. Al dit ringonderzoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers die hier erg veel tijd in
stoppen. Al onze activiteiten worden geïnitieerd en ondersteund door diverse natuurorganisaties zoals het
Zuid-Hollands Landschap, SOVON broedvogelonderzoek en het Vogeltrekstation Nederland. Dat steunen is
niet altijd op financiële basis. We blijven daardoor deels afhankelijk van onze trouwe donateurs en andere
sponsoren. Dank hiervoor !
Onze dank gaat verder uit naar de diverse medewerkers van SBB Westenschouwen, de Natuur en
Vogelwacht Westenschouwen, de heren Rudi Terlouw en Warner Reinink van het Zuid-Hollands Landschap
en het bestuur van de Natuur en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard. Het was prettig om met jullie samen
te werken.
Cor Oskam
Voorzitter
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Krimpenerwaard e.o.
De Krimpenerwaard is een van onze kerngebieden waar het gehele jaar ringactiviteiten plaats vinden. De
Krimpenerwaard is een veenweidegebied globaal gelegen tussen Gouda, Schoonhoven en Krimpen a/d
IJssel. Zeven van de 13 (assistent) ringers wonen in de Krimpenerwaard en ringen daar in meerdere
projecten. Net als voorgaande jaren worden zij bij het ringwerk gesteund door de Natuur- en
Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’ (NVWK).

Weidevogels
Leen van Ree en Hennie van Buren zijn in het weidevogelseizoen actief om nesten te zoeken en te
beschermen. Zij doen dit al jaren bij dezelfde veehouders in Lekkerkerk. Indien mogelijk ringen zij dan ook
de weidevogels, meestal pullen die nog in het nest aanwezig zijn. In 2012 hebben zij 4 Grutto’s en 3
Kieviten geringd
In het natuurontwikkelingsgebied Het Doove Gat bij Haastrecht zijn door Cor Oskam, Erik Kleyheeg,
Morisson Pot en Marcel Schildwacht in het najaar diverse experimenten uitgevoerd waaronder het vangen
van Watersnippen. Er werden uiteindelijk 11 Watersnippen gevangen.

Doove Gat, Haastrecht
Ten zuiden van Haastrecht ligt een relatief smalle strook met vooral rietvegetatie. Het gebied, het Doove
Gat of ook wel Zijde Gat, is in beheer van het Zuid-Hollands Landschap en is ongeveer 600 meter lang. Ten
westen van deze rietkraag ligt een voormalige boezem die zorgde voor afwatering van het riviertje de Vlist
naar de Hollandse IJssel. Nadat de boezem niet meer als zodanig werd gebruikt werd het omgevormd tot
weidegrond. Sinds kort wordt de weidegrond weer omgevormd als natuurgebied.
Van eind juli tot eind
oktober 2012 heeft
vogelringstation Nebularia
in samenwerking met het
Zuid-Hollands Landschap
ringonderzoek uitgevoerd in
het Doove Gat te
Haastrecht. Marcel
Schildwacht, Morrison Pot,
Erik Kleyheeg en Cor
Oskam waren hierbij actief
betrokken. Er werden op
zes verschillende plaatsen
in de rietstrook netten van
10 meter geplaatst.
Daarnaast werd gebruik
gemaakt van een
steltlopernet in het
Foto 3 Erik en Morisson actief in het Doove Gat
naastgelegen
moerasgebied.
De ringactiviteiten vonden plaats met het doel onderzoek te verrichten naar het belang van de rietstrook,
het Doove Gat, voor doortrekkende vogels in termen van soorten en aantallen. Enkele van onze
onderzoeksvragen waren:



Wat is de aantrekkingskracht van de rietvegetatie vertaald in aantallen niet-broedvogels op een
relatief kleine rietstrook midden in een veenweide gebied?
Hoe lang blijven doortrekkende zangvogels pleisteren in de rietstrook?

Jaarverslag 2012
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Resultaten
De ringvangsten werden uitgevoerd op 22 dagen, waarvan 8 dagen in de ochtend en 14 dagen in de
avond. In totaal werden 586 individuele vogels gevangen verdeeld over 22 soorten. Hiervan kregen 584
vogels een nieuwe ring en twee vogels bleken elders geringd en werden in het Doove Gat terug gevangen.
67 Terugvangsten hadden betrekking op vogels die eerder gedurende de onderzoeksperiode op de locatie
werden geringd.
Tijdens de avondvangsten werden met name Gele kwikstaarten gevangen, maar ook Ringmussen,
Boerenzwaluwen en een Spreeuw. Een opvallende soort die in de rietstrook bleek te slapen was het
Paapje. Typische rietvogels werden zowel ’s ochtends als ’s avonds gevangen, met naast de Kleine
karekiet en Rietgors ook Rietzanger, Blauwborst, Bosrietzanger en Snor. Er werden ook soorten gevangen
die niet in de rietstrook gebroed hebben maar op doortrek wel werden gevangen zoals Pimpelmees,
Koolmees, Grasmus, Roodborst, Groenling, Fitis, Sprinkhaanzanger en Tuinfluiter.
Terugvangsten
Slechts twee van de terug gevangen vogels bleken elders geringd. Aan de hand van terugvangsten van
vogels die eerder in de onderzoeksperiode waren geringd in het Doove Gat kon de gemiddelde verblijfduur
worden ingeschat (figuur 1). Hoewel de berekening, waarbij uitgegaan is van een verblijfsduur van 1 dag
voor vogels die niet werden terug gevangen, een onderschatting van de gemiddelde verblijfsduur oplevert,
geeft het goed de verschillen tussen de soorten weer. Koolmezen en Winterkoningen zijn waarschijnlijk
grotendeels lokale vogels, evenals een deel van de Pimpelmezen. Onder de rietgorzen zijn er exemplaren
die langere tijd in het gebied verblijven, maar het grote aantal vogels dat niet werd terug gevangen
impliceert daarnaast een groot aantal doortrekkers, wat werd bevestigd door de vangst van de vogel uit
zuidoost Friesland. Kleine karekieten, Rietzangers en Bosrietzangers waren duidelijk grotendeels
doortrekkers die gemiddeld korte tijd doorbrachten in de rietstrook. Ook de maximale verblijfsduur per
soort geeft hetzelfde beeld weer (figuur 2).
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Figuur 1 en 2. Gemiddelde en maximale verblijfsduur in dagen van de soorten waarvan vogels werden terug gevangen. Van geen
van de andere soorten werden exemplaren terug gevangen, wat volgens de berekening een gemiddelde verblijfsduur van 1 dag
inhoudt.

Beantwoording onderzoeksvragen
Het ringonderzoek in het Doove Gat heeft in combinatie met de broedvogelinventarisatie duidelijk
aangetoond dat veel vogels gedurende de trekperiode gebruik maken van de rietstrook. Uitgaande van een
onrealistisch gunstig broedresultaat van 2 jongen per paar, zouden aan lokale broedvogels ongeveer 72
Kleine karekieten (18 paar), 48 Rietzangers (12 paar), 32 rietgorzen (8 paar) en 16 Tjiftjaffen (4 paar) in
de zomer in de rietstrook aanwezig kunnen zijn. Van elk van deze soorten werden meer individuen
gevangen en geringd. Bovendien lag het percentage jonge vogels veel hoger dan de 50% die men op basis
Jaarverslag 2012
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van bovenstaande aanname verwacht (>90%, data leeftijdsverdeling niet getoond), wat impliceert dat het
grootste deel van de gevangen vogels niet in de rietstrook uit het ei is gekropen. Vooral op
moeraszangvogels heeft de rietstrook dus een grote aantrekkingskracht als tussenstop tijdens de trek.
Daarnaast heeft de rietstrook ook een duidelijke functie als slaapplaats. Met name Gele kwikstaarten
maken in de nazomer in grote getale gebruik van de rietstrook. Tijdens het ringonderzoek werd zo’n 20%
van het totaal aantal in Nederland geringde Gele kwikstaarten gevangen (op basis van het jaaroverzicht
2011 in ‘Op Het Vinkentouw”), waarmee op landelijke schaal een significante bijdrage werd geleverd aan
het ringonderzoek voor deze soort. Naast Gele kwikstaarten was de rietstrook ook duidelijk als slaapplaats
in trek bij Paapjes, een voor ons onverwacht resultaat. Incidenteel werden Spreeuw, Boerenzwaluw en
Groenling gevangen als mogelijke slapers.
De meeste vogels in de rietstrook werden niet terug gevangen en gezien de effectiviteit van de
mistnetopstelling is het waarschijnlijk dat veel van deze vogels snel verder trekken. Op basis van terug
vangsten wordt de gemiddelde verblijfsduur van Kleine karekieten en Rietzangers tijdens de trekperiode
geschat op ongeveer 2 dagen en van rietgorzen op ongeveer 4 dagen. Pimpelmezen en Koolmezen blijken
daarentegen langer in het gebied te verblijven met een gemiddelde van respectievelijk 10 en 19 dagen.
Hoewel de berekening een mogelijke onderschatting geeft, is het wel duidelijk dat verschillende soorten op
een andere manier gebruik maken van de rietstrook. De maximaal gemeten verblijfsduur per soort geeft
hetzelfde beeld, met Koolmees en Pimpelmees als recordhouders (77 dagen)

Foto 4 Een Watersnip gevangen in het Doove Gat

Foto 5 Ook Paapjes komen in de boezem slapen

Steltlopers
Naast rietvogels was er ook aandacht voor steltlopers, hoewel het pas in een laat stadium (na de
doortrekpiek) lukte om enkele Watersnippen te vangen. Het duurde enige tijd om hiervoor een werkende
(nieuwe) methode te vinden, waarvoor ook interesse bleek te zijn van andere ringers in Nederland. In de
toekomst zal deze methode ongetwijfeld meer opleveren.
Het gehele rapport over het ringonderzoek in het Doove Gat is terug te vinden op onze website.

Jaarverslag 2012
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CES, Stolwijkse boezem, Gouderak
Het doel van het Constant Effort Site (CES) project is het verzamelen van informatie die bijdraagt tot het
verklaren van veranderingen in broedvogelpopulaties. Deze informatie wordt in een speciaal meerjarig
vogelringproject met behulp van een vaste mistnetopstellingen tijdens het broedseizoen verzameld. De
speerpunten van het CES project zijn monitoring, reproductie en overleving van de lokale broedvogels.
Informatie over de hoeveelheden uitgevlogen jongen wordt verkregen uit de verhouding van de gevangen
volwassen en jonge vogels in de loop van het broedseizoen. Terugvangsten van geringde vogels in
opeenvolgende onderzoeksjaren geven informatie over de jaarlijkse overleving.
De CES-locaties in Nederland liggen voornamelijk in rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door de
vangsten in de verschillende gebieden te vergelijken kan ook een relatie tussen biotoop en populatie
worden verkregen. Vanaf 2004 vindt er door vogelringstation Nebularia een CES-onderzoek plaats in de
Stolwijkse boezem bij Gouderak. De Stolwijkse boezem is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap.
CES seizoen 2012
Na verloop van jaren zal bij een CES-project vooral inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van de
broedvogelpopulatie en dispersie in het onderzoeksgebied en de omgeving. Ook het biotoopgebruik door
de verschillende vogelsoorten wordt met het CES-project in kaart gebracht. Per vogel wordt geregistreerd in
welk mistnet deze is gevangen. Er wordt gevangen tussen half april en eind augustus. Er worden tijdens de
officiële CES-vangsten geen geluidsopnames gebruikt om vogels aan te lokken. Voorafgaande aan de start
van het officiële CES-seizoen hebben we in de Stolwijkse boezem een ‘proefdag’. Tijdens deze proefdag
zetten we alle mistnetten uit. We controleren en vervangen de slechte mistnetten voor nieuwe netten en
maken de paden vrij van overhangende takken. Uiteraard vliegen er ook vogels in de mistnetten en deze
worden dan geringd. De vangst van de proefdag wordt niet als CES-vangst geregistreerd. De proefvangst
heeft dit jaar plaats gevonden op 8 april.
Voor het officiële CES-onderzoek is er geringd op de volgende data: 22 april, 4, 19 en 25 mei, 2, 23 en 30
juni, 7, 21 en 28 juli en tot slot op 10 augustus. De ronde die gepland was in het weekend van 9-10 juni
kon door slechte weersomstandigheden niet doorgaan. In 2012 hebben E. Kleyheeg, C.G.A Oskam, M. Pot
(ringer in opleiding) en M. Schildwacht aan het CES deelgenomen.
Er werd in 2012 gebruik gemaakt van 121 meter mistnet. Er is in tegenstelling tot 2011 geen gebruik
meer gemaakt van het hijsnet. Het elke vangperiode weer opnieuw opbouwen van het hijsnet was te
intensief werk en de vangsten vielen ons eigenlijk wel iets tegen. De mistnetten worden een half uur voor
zonsopgang op vaste locaties opgezet en uitgeschoven. Zes uur na het openen van de netten worden deze
weer dichtgeschoven en opgeruimd. Elk mistnet is genummerd zodat we exact kunnen bijhouden welke
vogel uit welk mistnet wordt gehaald.

Foto 6 In de Stolwijkse boezem werden monsters
afgenomen van poten van zangvogels. Het resultaat een
kiem van een mos of varen.
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Foto 7 Parasieten, zoals deze veerluizen op veren van een
Zanglijster, worden ook geregistreerd in GRIEL.
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Resultaten CES
Het seizoen 2012 was een mager jaar qua resultaten. In de Stolwijkse Boezem zijn in 2012 in totaal 354
vogels gevangen (inclusief 28 tijdens de proefvangst op 8 april). Tijdens de officiële CES-vangdagen
werden er 326 vangsten gedaan. Van de 354 vangsten zijn 237 vogels door ons voorzien van een nieuwe
ring. Er zijn 86 verschillende vogels terug gevangen die in totaal 117 terugmeldingen opleverden. Er werd
een Rietzanger gemeld met een Belgische ring en een Tjiftjaf met een Spaanse ring. Van deze
buitenlandse ringen zijn nog geen gegevens ontvangen uit het land van herkomst.
Van de 354 gevangen vogels werd er één vastgesteld als volgroeid, 123 als 1e kalenderjaar, 25 als 2e
kalenderjaar en 206 als na 1e kalenderjaar.

verdeling vangsten per biotoop
2%

ruigte

10%

ruigte met bomen

26%
21%

opgaand bos
gras met bomen
riet

7%

sloot

34%

Figuur 3 Het biotoop is per mistnet geregistreerd. Hierdoor is aan te geven hoe de verdeling per
biotoop is.
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Figuur 4 Een index van 5 soorten vanaf 2005. Hier is goed te zien dat in 2012 de vangsten van de
Spotvogel een dip hadden, en dat de vangsten van de Tuinfluiter juist erg goed waren.
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Soort
Grote bonte specht
Roodborst
Heggenmus
Winterkoning
Grauwe vliegenvanger
Merel
Zanglijster
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Tuinfluiter
Zwartkop
Fitis
Tjiftjaf
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Putter
Vink
Rietgors
Totaal

vangst
2
4
7
20
1
3
8
7
2
14
7
17
16
37
25
49
0
5
5
1
1
4
2
237

terug
2
2
4
8
0
5
6
2
0
6
1
8
8
15
19
26
1
0
3
0
0
1
0
117

totaal
4
6
11
28
1
8
14
9
2
20
8
25
24
52
43
75
1
5
8
1
1
5
2
354

Zwaluwen onderzoek
Ook in 2012 is het RAS project Boerenzwaluw voortgezet.
Het onderzoek RAS ( Retrapping Adults for Survival ) richt zich met name op de overleving, plaatstrouw,
leeftijdsopbouw en dispersie van de oudere vogels. Het contact met de veehouders was goed. In 2011
werden er tijdens het RAS nog 37 Boerenzwaluwen gevangen en geringd, in 2012 waren dat er uiteindelijk
maar 15. In het Doove Gat werden 2 Boerenzwaluwen gevangen als bijvangst bij een avondvangst op een
slaapplaats van Gele kwikstaarten. Ondanks dat er langs de Lek een slaapplaats aanwezig was met vele
duizenden Boerenzwaluwen, waren we niet in staat hier te ringen omdat diverse ringers zowel op Vlieland
als op Westenschouwen actief waren en er in de Krimpenerwaard onvoldoende bemensing aanwezig was.
Leen van Ree heeft op zijn woning een aantal Gierzwaluwpannen geplaatst. In 2012 werden 9
Gierzwaluwen van een ring voorzien.

Roofvogels en uilenonderzoek
In Lekkerkerk werden 3 Bosuilen geringd. In de Krimpenerwaard werd één nest met Torenvalken geringd.
Er waren 3 jonge Torenvalken aanwezig.
In samenwerking met de uilenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard, zijn in
2012 21 Steenuilen (2011: 37) geringd, waarvan er twee volwassen waren (2011: 5). Er werden 7
volwassen Steenuilen gecontroleerd die in een nestkast aanwezig waren. Met de totale populatie van de
Steenuil in de Krimpenerwaard gaat het al jaren slecht en met de resultaten van het afgelopen jaar wordt
het er niet beter op. De totale populatie in de Krimpenerwaard komt nu duidelijk onder de 20 paar.
Afgelopen jaar was dus een mager broedjaar wat betreft de Steenuilen in de Krimpenerwaard. Er ging veel
fout met name in de eifase. Soms werden de oorzaken van het mislukken niet helemaal duidelijk. Op één
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locatie ging het midden in het broedseizoen hoogstwaarschijnlijk mis door het slopen van een schuur
vlakbij de nestboom.
In totaal maakten negen paartjes gebruik van één van de in totaal 90 nestkasten. Op minimaal vijf locaties
werd er gebroed in een schuur of in een natuurlijke nestholte van een boom. Natuurlijk zal er hier en daar
nog wel een broedpaar over het hoofd worden gezien.
Er waren een paar leuke terugmeldingen. Een paar, de samenstelling van een moeder en zoon, was in een
kast gaan broeden op 2,5 kilometer afstand van moeders vorige nestkast. Het vrouwtje kiest in sommige
gevallen, al dan niet gedwongen, voor een nieuwe locatie. Nog zo’n voorbeeld was een terugmelding in mei
2012 van een vrouwtje in Delfgauw. Dit vrouwtje bleek bij controle in een kast te zitten. Helaas werd niet
vermeld of ze aan het broeden was. Ze was geringd in Schoonhoven in 2003 als nestjong. Hemelsbreed
29 kilometer. Een ander pull, geringd in Bergambacht in juni 2010, kwam in juni 2012 in Reeuwijk
tevoorschijn in een nestkast, een afstand van 17 kilometer. Er lagen ook drie gezonde jongen naast haar
in de kast.

Huismusonderzoek
Vanaf 2011 zijn Cor Oskam en Marcel Schildwacht een onderzoek gestart naar het voorkomen van
Huismussen in respectievelijk Haastrecht en Gouderak. Aan het eind van 2012 is Morisson Pot aan de
zuidzijde van Haastrecht een tweede Huismus onderzoek in zijn tuin gestart. Het valt op dat Huismussen
slimme beestjes zijn. Zo gauw er een netje opgezet wordt zie je ze minder snel in de tuin en geringde
Huismussen vang je al helemaal niet zo gemakkelijk terug. Daarom worden de Huismussen nadat ze zijn
gevangen voorzien van een metalen ring en een unieke combinatie van drie kleurringen. Door de
kleurringen is het mogelijk de vogels individueel te herkennen door middel van het aflezen met een
verrekijker of een telescoop. Huismussen zijn slimme vogels en hebben het trucje met de mistnetten al
snel door. Terugvangsten van Huismussen zijn relatief laag. Met de kleurringen is de kans op een
terugmelding aanzienlijk groter want ze hoeven niet persé voor een tweede keer gevangen te worden.
In 2012 zijn er 77 Huismussen gekleurringd waarvan 24 bij Cor Oskam en 1 bij Morisson Pot in Haastrecht
en 52 bij Marcel Schildwacht in Gouderak. 8 Huismussen werden elders geringd in de Krimpenerwaard.
De bewoners in de buurten werden geïnformeerd over het project, over het aflezen van de kleurencodes
en gestimuleerd de gegevens te melden of in te sturen. Er kwamen redelijk wat enthousiaste reacties op
het project. Zo was er een buurtbewoner in Haastrecht die aan het eind van het jaar ongeveer 300
afgelezen Huismussen op papier door de brievenbus gooide. Aan de data te zien heeft ze bijna iedere dag
de mussen in haar tuin gevolgd. Haar tuintje is groen en eigenlijk een grote voederbak. Niet zo vreemd
dus. Opvallend was dat alle mussen afgelezen waren met een en de zelfde combinatie aan een poot,
namelijk wit boven en aluminium onder. Er was geen enkele melding bij van aluminium boven en wit onder
terwijl de verhouding toch 50 procent was. Nu ze dat weet komen er ook die combinaties binnen. Ook in
Gouderak wordt regelmatig door een bewoner een vol formulier door de brievenbus gedaan. Echter, zolang
er geen nieuw leeg formulier werd terug bezorgt, bleven ook de terugmeldingen uit.
Grappig is dat er in Haastrecht met regelmaat ook Ringmussen tussen de Huismussen worden gezien. Nog
steeds ongeringd !
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Resultaten Krimpenerwaard:
In de Krimpenerwaard en directe omgeving werden in 2012 door Vogelringstation Nebularia 1.653 vogels
geringd. Deze vogels waren verdeeld over 55 (onder)soorten.
Geringd
Soort

totaal

Soort

totaal

Torenvalk

3

Rietzanger

63

Wilde eend

1

Bosrietzanger

14

Kievit

3

Kleine karekiet

192

Grutto

4

Spotvogel

12

11

Grasmus

2

1

Tuinfluiter

17

21

Zwartkop

53

Tjiftjaf

110

Fitis

34

Watersnip
Turkse tortel
Steenuil
Bosuil

3

Visdief

85

Gierzwaluw

9

Goudhaan

1

Groene specht

1

Vuurgoudhaan

1

Grote bonte specht

9

Grauwe vliegenvanger

1

Boerenzwaluw

17

Veldleeuwerik

1

Staartmees
Witkopstaartmees

19
1

Gele kwikstaart

63

Pimpelmees

207

Winterkoning

36

Koolmees

215

Heggenmus

24

Boomkruiper

13

Blauwborst

8

Gaai

2

Roodborst

26

Kauw

1

Gekraagde roodstaart

1

Spreeuw

17

Paapje

6

Huismus

85

Merel

39

Ringmus

12

Zanglijster

9

Vink

30

Westelijke Zanglijster

2

Keep

1

Oostelijke Zanglijster

5

Groenling

5

Koperwiek

1

Putter

2

Snor

3

Rietgors

148

Sprinkhaanzanger

3

Totaal

1.653

Terugmeldingen Krimpenerwaard
We beginnen met een eigen terugmelding:
-

een Bosuil: geringd als nestjong op 2 april 2005 in Stolwijk,
op 29 juli 2012 door een publieke melder dood gevonden in de tuin. Dat is na 7 jaar binnen 2 km
van de ringlocatie.
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-

een Pimpelmees; geringd als nestjong bij het ouderlijke huis van Erik Kleijheeg ten westen van
Haastrecht, door ons op 11 augustus 2012 gevangen en afgelezen in het Doove Gat ten oosten
van Haastrecht. Op zich niet zo’n enorme afstand (2 km) maar wel leuk om een eigen nestvogel in
een geheel ander project terug te vangen.

-

een Pimpelmees; geringd op 15 september 2012 als als 1kj in het Doove Gat in Haastrecht,
op 1 december 2012 gevangen en afgelezen door Morisson Pot in zijn tuin in Haastrecht. Geen
schokkende afstand en tijd ( binnen 1 km en 77 dagen) maar wel leuk omdat het één van de
eerste terugmeldingen van Morrisson was in zijn eigen tuin als nieuwe ringer en het een vogel
betreft die we in een ander project hebben geringd.

Dan de vogels die door ons in de Krimpenerwaard en omgeving zijn geringd, en elders zijn terug gemeld:
-

een Koolmees; geringd als 1kj op 17 juli 2005, in Lekkerkerk,
door H.G. van Rooij op 16 december 2012 gevangen en afgelezen als een vrouw in Naarden,
Noord-Holland. Deze vogel is ruim 7 jaar oud.

Nu de vogels die elders geringd zijn en door ons in de Krimpenerwaard of omgeving zijn terug gemeld:
-

een Kleine karekiet; geringd als 1kj op 20 juli 2009, in Rijkevorsel nabij Antwerpen in België,
deze ring wordt door ons op 2 juni 2012 afgelezen bij een Rietzanger! Waarschijnlijk een foute
aflezing. Misschien vangen we hem/ haar in 2013 nog een keer terug en kunnen we het
ringnummer of de soort nog bevestigen.

-

een Rietgors; geringd als 1kj op 28 juni 2012, door W. Bil in Terwispel dat is tussen Heereveen en
Drachten in Friesland,
op 23 september 2012 door ons gecontroleerd in het Doove Gat bij Haastrecht. Deze vogel heeft
een zuidWestelijke koers gehad en heeft 143 km afgelegd.
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Vlieland
Zoals gebruikelijk heeft er in 2012 ook weer ringonderzoek plaats gevonden op Vlieland. Het
ringonderzoek vindt plaats in de Kroonspolders aan de westzijde van het eiland. De omstandigheden
waren in feite normaal, al was het water in de Kroonspolder eerst fors te hoog. Na enkele dagen lozen
werd een goed werkbaar peil bereikt. Het riet in de 1e polder neemt langzaam wat af dankzij de vraatzucht
van de overwinterende ganzen.
Opvallend is het relatief lage aantal Kleine karekieten ten opzichte van het aantal Rietzangers. In grote
delen van noord en west Europa schijnt de reproductie van deze soort in 2012, voornamelijk vanwege de
weersomstandigheden, beneden peil geweest te zijn.

Bezetting
Van 4 tot en met 17 augustus was Leen van Ree actief op het eiland. Leen werd van 4 tot en met 10
augustus geassisteerd door Hennie en Peter. Van 20 tot en met 31 augustus heeft Ton van Ree op
Vlieland gevangen. Hij werd van 20 tot 25 augustus vergezeld door zijn kleinzoon Jesse. Van 25 tot en met
28 augustus kreeg Ton nog hulp van Bart. Uiteindelijk heeft op 29 en 30 augustus Martin Ton geholpen bij
het opruimen van de vangmiddelen waarna men weer van het eiland is vertrokken.

Weer
De weersomstandigheden kunnen het best omschreven worden met het woord “gematigd”.
Er was doorgaans niet al te veel wind, meestal uit richtingen tussen zuid en west. Ook viel er niet al te veel
neerslag, waardoor het waterpeil in de polder weer te veel dreigde te gaan zakken. Gelukkig werd het peil
rond 24 augustus weer wat omhoog gebracht door enige nachtelijke regen.

Bijzondere vangsten
Er kon een bijna vliegvlugge Dwergstern geringd worden, een nieuwe soort voor VRS Nebularia.
Een Noordse Fitis werd op 22 augustus gevangen. De vogel zag er uit als een Tjiftjaf. Eigenlijk was alleen
aan de vleugelformule te zien, dat het om een Fitis ging. Het was duidelijk een 1kj exemplaar en had aan
de onderzijde flink geel moeten zijn. Maar nee, de onderzijde was meer vuilwit. Vrijwel zeker betrof het de
ondersoort Phylloscopus trochilus acredula of wel Noordse Fitis.Tot slot is de vangst van een 1kj Roodmus
vermeldenswaard, die ring je tenslotte ook niet dagelijks.
Citaat Ton van Ree:
“Het was een Fitis, die er uit zag als een
Tjiftjaf. Al toen hij nog in het mistnet hing, zei
ik: “een Tjiftjaf”. Bij het ringen kwam hij uit de
zak en ik zei weer: “o ja, nu de Tjif nog”.
Tot mijn verbazing wees de vleugelformule op
een Fitis.
Gelukkig waren er op dat moment enkele
anderen ringers aanwezig zoals Peter van
Horssen en Huub Oome, die ook op een Fitis
uitkwamen. Peter heeft nog even telefonisch
contact opgenomen met een ‘deskundige’,
iemand die op dat moment op Terschelling
aan het vangen was, die ook niet beter wist.
Mijn kleinzoon Jesse Riemens, heeft nog, een
partij foto’s kunnen maken”.
Foto 8 Vleugel van Noordse Fitis (foto Jesse Riemens)
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De trek
Het gebeurt niet ieder jaar, maar nu was het dan een keer echt goed geregeld: zo tussen 10 en 20
augustus kwamen er behoorlijke aantallen zoetwaterruitertjes en Watersnippen binnen. Het gaat dan over
Oeverlopers, Bosruiters en Witgatjes. Het is weerspiegeld in de vangstcijfers.
In de avond van 20 augustus meende Ton van Ree vanaf ‘De Zwaluw’ een roepende Hop te horen in de
verte achter het Bomenland. Omdat er ook allerlei menselijke geluiden uit die richting kwamen werd er
verder geen aandacht aan besteed. De volgende dagen werd door meerdere mensen een Hop gezien en
gehoord, zowel in het Bomenland als verder westelijk. Zelfs werd de vogel, aangelokt door elektronisch
geluid, naast de mistnetten in de 3e polder gezien, maar niet gevangen. De wat vaag waargenomen roep
op 20 augustus moet dus werkelijk van een Hop afkomstig geweest zijn.
Op 24 augustus werden nog 2 wat laat doortrekkende Gierzwaluwen waargenomen.
Er werden 290 vogels geringd (in 2011; 226), verdeeld over 29 (in 2011; 23) soorten.
AUGUSTUS

SOORT
Waterral
Watersnip
Tureluur
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Dwergstern
Boerenzwaluw
Graspieper

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

21

22

23

6

3

3

4

2

1

3

1

2

1

24

27

28

29

1

2

2

8

4

3

5

1
1

6

7

3

2

5

2

5
6

2

1

3

3

1

53

1

1
1
2
1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

7
1

1
6

11

1

3

6

4

2

2

1

2

3

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

6

1

1
2
1

34
1

4

2

1

1

1

1

1

2

1

2
1

1

3

3

3
1

1
1

1

1

3

2

1

1

1
1

3

2

1

1

1

1

2

2

1

1

5
1
1

1

21
9

2
1

4

42
2

1
1

8
1

1

1

Braamsluiper
Grasmus
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Noordse Fitis
Baardman
Pimpelmees
Boomkruiper
Spreeuw
Groenling
Kneu
Roodmus
Rietgors
dagtotaal

totaal
24

1
4

Kleine karekiet
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1

Witte kwikstaart

Heggenmus
Blauwborst
Merel
Rietzanger
Bosrietzanger

10

2

1

1

2

4

4
4

1

1

33

1
3

1

1

3

8

2

2
1

1
1

2

2

1

4

1

3
1

1

2

1
16

30

1

2

11

9

1
12

12

1

1
13

25

11

16

1

2

16

18

8
19

19

11

17

16

5

15

7
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5

290

Terugmeldingen Vlieland
In 2012 ontvingen we de volgende terugmeldingen van vogels die we op Vlieland hebben gevangen :
-

een Blauwborst; geringd als 1kj op 31 juli 2011,
gevangen en weer los op 27 augustus 2012 door J.M. van Heiningen, actief bij onze “buren” op de
Vinkenbaan in de 3e Kroonspolder.

-

een Rietzanger; geringd als 1kj op 7 augustus 2002,
gevangen en weer los op 17 augustus 2002 bij Mechelen, België.
Deze vogel weet in 10 dagen vanaf Vlieland in België te komen, maar de melding doet er
vervolgens 10 jaar over om bij ons te arriveren. Heeft iemand soms een oude schoenendoos met
meldingen gevonden op zolder?

-

een Rietzanger; geringd als 1kj op 4 augustus 2011,
gevangen en weer los op 22 augustus 2011 te Oorderen, België. Duidelijk op doortrek.

-

een Graspieper; geringd als 1kj op 14 augustus 2012,
gevangen en weer los op 21 september 2012 in het Zwanenwater, Noord-Holland. Ook op
doortrek.

-

een Kleine karekiet; geringd als 1kj op 1 augustus 2010,
niet minder dan 4 keer terug gevangen in het Zwanenwater, Noord-Holland en wel op 19 mei, 11
juni, 14 juni en 20 juni 2012. Deze karekiet lijkt in 2012 broedvogel in het Zwanenwater geweest
te zijn.

-

een Witte kwikstaart; geringd als 1kj op 17 augustus 2011,
Werd nog terug gevangen en los gelaten op 2 oktober 2011 op Vlieland. Maar op 28 april en 12
mei 2012 gevangen en gecontroleerd in het Zwanenwater, Noord-Holland. Lijkt ook in het
Zwanenwater gebroed te hebben.

Foto 9 Leen van Ree is trots op zijn kleinkinderen Franka en Reinder die een
Sperwer hebben gevangen met een slagnet.
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Vinkenbaan Westenschouwen
In 1960 is op de kop van Westenschouwen een vinkenbaan opgericht. De vinkenbaan is gelegen in het
duingebied op 125 meter van de zeereep. De afstand vanaf het strand tot aan het opgaande naaldbos
bedraagt 235 meter. De vogels die naar het zuiden trekken, vliegen bij de vinkenbaan dus over een
relatief smalle strook ‘open duinlandschap’.
Op de vinkenbaan wordt gevangen in de struweelzone met hoofdzakelijk duindoorn waar een hijsnet en de
mistnetten zijn opgesteld en een open grazig duinlandschap met vier slagnetten. Het werkgebied waarin
Nebularia zijn vangactiviteiten uitvoert, beslaat een oppervlakte van ongeveer 3.000 m² aaneengesloten
duin en struweel landschap.

Onderhoud
Het seizoen begint traditioneel met een
onderhoudsdag in het vroege voorjaar. Deze
zogenoemde “bomendag” werd op 18
februari georganiseerd. Tijdens de
bomendag werden samen met de
medewerkers van Staatsbosbeheer enkele
eiken in het bos gezaagd en naar de
vinkenbaan gebracht. Op de vinkenbaan
werden deze ‘nieuwe bomen’ rond de druip
‘geplant’ ter vervanging voor de kaal
gewaaide oudere exemplaren.

Foto 10 Voor het maken van een nieuw klaphek
hebben we echte specialisten in huis.

Een nieuwe activiteit in 2012 was de
deelname aan de NL-doet dag,
georganiseerd door het Oranjefonds. Op 17
maart waren diverse leden van VRS
Nebularia aanwezig om met 15 vrijwilligers
een groot deel van het gaas rond de
vinkenbaan te herstellen. Mede dank zij de
financiële bijdrage vanuit het Oranjefonds
konden wij 85% van ons raster vervangen.
Ook gaat onze dank uit naar
Staatsbosbeheer die ons heeft geholpen
Foto 11 Tijdens de NL-Doet wordt er hard gewerkt door de
met het verkrijgen van nieuwe rasterpalen.
vrijwilligers.
Helaas begon deze vrijwilligersdag niet
helemaal zoals wij gepland hadden, we werden bij aankomst namelijk geconfronteerd met twee
opengebroken gebouwen en een enorme ravage. Deze inbraak/vandalisme heeft ons uiteindelijk €
250,00 en vier mandagen gekost om dit te herstellen.

Vangperiode
Op 26 en 27 mei is er tijdens onderhoudwerkzaamheden met enkele mistnetten getracht nog wat vogels
te vangen. Vanaf 7 juli is de vinkenbaan voor het najaarseizoen opgebouwd en werden alle mistnetten en
slagnetten geplaatst. Op 14 november waren de laatste netten afgebroken en werd de vinkenbaan
gesloten voor de naderende winter.
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Bezetting
De volgende ringvergunninghouders waren het afgelopen jaar actief op de vinkenbaan: Hennie van Buren,
Gert van der Gaag, Adri Joosse, Erik Kleijheeg, Roel Meijer, Cor Oskam, Leen van Ree, Ton van Ree, Marcel
Schildwacht en Aad Vuyk. Als assistent ringer waren Dolf van der Gaag en Bert Kleijn en actief. Ook
hebben we regelmatig een beroep mogen doen op de diensten van Hennie Ravensteijn en Ad Kooij.
In 2012 hebben we onze deuren geopend voor enkele potentiële jeugdige vogelaars uit de omgeving om
eens kennis te maken met de vinkenbaan. Mogelijk dat zij enthousiast worden en hun diensten de
komende jaren willen aanbieden om zo de vergrijzing in onze organisatie enigszins te compenseren.
Op 8 september was VRS Nebularia gastheer voor een certificering georganiseerd door het
Vogeltrekstation. Er waren 9 personen te gast waaronder 6 te certificeren ringers. Op 3 oktober was er een
excursie voor een groep van 9 medewerkers van Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Opbouw van de baan
In het najaar zijn we gestart met 153 meter mistnet tijdens de dagvangst. Tevens was er een hijsnet
aanwezig met een breedte van 10 meter. Dit hijsnet is boven een laag mistnet geknoopt wat het totaal
aantal meters mistnet overdag op 163 meter brengt. In de nachtelijke uren kon er 40 meter extra
zangvogelnetten en 30 meter rallennetten worden opgezet. Op de Vinkenbaan werken we tevens met vier
slagnetten. In 2012 is voor het eerst gebruik gemaakt van een klein klapnetje op een paal van een raster.
De inloopkooi die we voorgaande jaren hebben gebruikt en weinig tot geen resultaat behaalde, is in 2012
niet meer gebruikt.
VRS Nebularia tracht de cultuurhistorische waarde van de vinkenbaan in het leven te houden. Daarom
maken wij nog steeds gebruik van enkele lokvogels. De oudere generatie heeft het vangen van vogels door
middel van lokvogels al goed overgebracht op de ‘jongere generatie’. De lokvogels worden in zogenoemde
heinsels, kotjes en tussen de slagnetten geplaatst om zo de overvliegende vogels naar de grond te lokken.
In 2012 zijn de volgende lokvogels gebruikt: Boomleeuwerik, Boompieper, Grote gele kwikstaart, Keep,
Vink, Putter, Groenling, Sijs, Kneu, Europese kanarie, Kleine barmsijs, Ringmus, Ortolaan, Rietgors,
Geelgors en Spreeuw.
Voor diverse vogelsoorten is het aanhouden van lokvogels overbodig. Zij worden makkelijk naar de netten
toe gelokt door middel van het afspelen van vogelgeluiden. Het experiment dat in 2011 is gestart met een
mix aan vogelgeluiden is door de goede resultaten in 2012 voortgezet. Deze geluidsmixen zijn
samengesteld uit een zeer divers aantal soorten in periodes van twee weken. Niet alleen de algemene
soorten zitten in de mix, maar ook zeldzaamheden zoals Waterrietzanger, Sperwergrasmus, Draaihals en
Cetti’s zanger.
Er zijn aparte geluidsmixen gemaakt voor gebruik tijdens de nachttrek en voor de trek overdag. De
vogelgeluiden worden door middel van vijf MP3 spelers ten gehore gebracht. Het afspelen van het geluid
voor zangvogels wordt ongeveer 2½ uur voor zonsopgang gestart door middel van een tijdklok. Het
afspelen van geluid tijdens nachtprojecten zoals Waterral of Veldleeuwerik, wordt ongeveer twee uur na
zonsondergang gestart en handmatig uitgezet als er geen of onvoldoende resultaat wordt behaald.

Resultaten vinkenbaan Westenschouwen:
Sommige medewerkers hebben het afgelopen seizoen het gevoel gehad dat er alleen maar wind en regen
over Westenschouwen raasde. ’s Nachts wakker worden van klapperende luiken en slagregens op het dak
is op zich nog niet zo’n probleem. Maar als je ’s morgens wakker wordt en de hele slaaphut blank blijkt te
staan, dan mag je wel concluderen dat er een aardige plas met water is gevallen. De slaaphut staat aan de
voet van een heuvel en al het regenwater kwam naar beneden en liep via een ventilatiegat pardoes naar
binnen.
In het algemeen kunnen we stellen dat de vangsten gezien alle omstandigheden niet slecht waren te
noemen. Sommige soorten bleven in aantal achter ten opzichte van voorgaande jaren. Zo werden er erg
weinig Gele kwikstaart (1), Grote gele kwikstaart (69), Sprinkhaanzanger (47), Fitis (60), Tjiftjaf (188),
Ringmus (8), Sijs (13), Groenling (1) en Geelgors (5) geringd. Positieve uitschieters waren Merel (383),
Koolmees (337) en Gaai (7). Aan het eind van het seizoen hadden we 5.221 vangsten verricht, waarvan
we 5.063 vogels hebben geringd en 158 terugmeldingen hebben verricht.
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Vangmiddelen
In 2012 is er eens gekeken wat het belang is van het gebruik van slagnetten ten opzichte van het aantal
gevangen vogels en de daarmee samenhangende soorten. Hierbij is uitgegaan van 163 meter mistnet
tijdens de dagvangsten en vier slagnetten. 88 Nachtvangsten zijn niet meegenomen in het overzicht.
Opvallend is dat voor een groot aantal soorten het gebruik van slagnetten van cruciaal belang is.
Zo zijn soorten als Boomleeuwerik (4), Geelgors (5), Gele kwikstaart (1), Witte kwikstaart (3), Tapuit (2),
Pestvogel (2), Groenling (1), Torenvalk (1) en Sperwer (8) alleen maar gevangen met slagnetten. Van de
twee roofvogels is te verklaren omdat ze tijdens het jagen op de lokvogels op de druip af zijn gekomen en
daar met oplettendheid van de ringer konden worden gevangen.
Ook andere soorten worden veelvuldig onder het slagnet gevangen, maar soms vliegen er ook individuen
in een mistnet. Bij de Grote gele kwikstaart (64 slag + 5 mistnet), Graspieper (203 slag + 5 mistnet),
Boompieper (29 slag + 5 mistnet), Roodborsttapuit (9 slag+ 12 mistnet) en de Kneu (23 slag + 4 mistnet)
zijn dit vaak vogels die in een mistnet vliegen dat vlak bij het slagnet is opgesteld (binnen 5 meter).
Van groot belang is het slagnet ook voor de vangst van Vinken (203) en Kepen (71). Deze soorten worden
ook wel eens in mistnetten gevangen (20 Vinken en 1 Keep), maar deze vangsten zijn niet altijd
gerelateerd aan de slagnetten (grote afstand), maar wel weer aan het hijsnet.
Ook zangvogels die normaliter in een mistnet worden gevangen, komen wel eens onder het slagnet
terecht. De meeste zangvogels worden dan gevangen tijdens het drinken of badderen bij één van de drie
aanwezige vijvers.
Uiteindelijk zijn er tijdens de dagvangsten 749 vogels onder een slagnet gevangen en 4.378 vogels in een
mistnet.

Nachtvangsten
Ook in 2012 hebben we weer diverse avonden en nachten geprobeerd rallen en leeuweriken te vangen.
Elke avond werden er speciaal voor dit project mistnetten opgesteld in het open veld nabij de slagnetten.
De nachtvangsten hebben dit seizoen, 1 Ransuil, 2 Kerkuilen, 1 Kwartelkoning, 34 Veldleeuweriken en 49
Waterrallen opgeleverd (1 Waterral van de in totaal 50, werd gevangen op klaarlichte dag in een mistnet).
De Veldleeuweriken die om 09:00 uur zijn geringd en vrijgelaten, hingen in de diepe ochtendschemering al
in de netten. Er werden uiteindelijk maar 2 Veldleeuweriken tijdens de dagvangst met slagnetten
gevangen.

Vangsten veldleeuwerik (N=36)
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Figuur 5 Vangsten van Veldleeuweriken
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Invasievogels
Op 6 november ging de telefoon van diverse medewerkers en werd de vraag gesteld welke soort we
eindelijk weer eens na 47 jaar hebben mogen vangen en ringen. Vrijwel niemand had het goede antwoord
en moest jaloers aanhoren dat het de Pestvogel betrof. Er vlogen diverse keren kleine groepjes Pestvogels
over de vinkenbaan en er waren ook diverse groepjes die in het hout of de omgeving in het duinstruweel
neerstreken en gingen foerageren. We hebben uiteindelijk maar twee Pestvogels mogen vangen.
Landelijk was er sprake van een invasie Koolmezen. Ook op de vinkenbaan hebben we daar iets van
meegekregen. Het waren er geen duizenden, maar uiteindelijk was de vangst van 337 ruim hoger dan het
gemiddelde wat we per jaar vangen. Ook werden er in 2012 wat meer Zwarte mezen gevangen dan in
andere jaren. We hebben er uiteindelijk 101 weten te ringen. Net als in 2011 hebben we geen Grote
barmsijzen gevangen of waargenomen.
Bijzondere vangsten
ot de bijzondere vangsten behoorde twee Pestvogels, een IJslandse Koperwiek, een Siberische Tjiftjaf, 2
Cetti’s zangers, 2 Draaihalzen en 3 Bladkoninkjes. Van de Bladkoning werd één exemplaar gevangen met
een Zweedse ring. Dit bleek de eerste van de 527 Bladkoninkjes te zijn die in Zweden waren geringd en in
het buitenland was terug gevangen.
Hoe vang je Pestvogels?
Cor signaleerde 5 november al een paar Pestvogels bij de woonhut.
op 6 november vlogen er een drietal bijna de openstaande deur van de vinkershut in. Na hangend uit
het luik een foto gemaakt te hebben waren ze weer verdwenen.
Een kwartier later begon het spel in 7 delen pas echt:
1.Cor had op de druip een Vink geslagen en loopt naar buiten om de vogels onder het slagnet te gaan
halen. Tegelijkertijd strijken er 7 Pestvogels neer in het hout naast de druip.
2. Cor sluipt terug naar de vinkershut, echter het slagnet licht nog steeds dicht !
3. De 7 Pestvogels laten zich door de spleten uitstekend fotograferen.
4. Eén Pestvogel strijkt neer bij de vijver op een nog steeds dichtgeslagen slagnet.
5. Cor kan het niet aanzien en sluipt als een echte commando naar buiten om het slagnet te openen.
De Pestvogel op het slagnet gaat weer bij zijn soortgenoten in het hout zitten. Terwijl Cor het slagnet
opent, blijven te Pestvogels gewoon in het hout zitten.
6. Twee Pestvogels vliegen naar
Beneden en landen nu op grond
waar wat appels en peren liggen.
7. Cor, nog steeds op de grond
gezeten, slaat met de hand de rechter
deur van het slagnet dicht
De foto van dit unieke moment, genomen
door een kijkspleet, vandaar de mindere
kwaliteit, is het bewijs.
Het mooiste vangmoment van het jaar.
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Geringde vogels vinkenbaan Westenschouwen
In 2012 werden er 5.063 vogels geringd (2011: 3.905), verdeeld over 69 (2011: 70) (onder)soorten.

SOORT

AANTAL

SOORT

AANTAL

SOORT
Bonte vliegenvanger

AANTAL

Sperwer

8

Tapuit

2

7

Torenvalk

1

Merel

474

Staartmees

147

Waterral

50

Kramsvogel

11

Zwarte mees

101

Waterhoen

1

Zanglijster

82

Pimpelmees

383

Kwartelkoning

1

Oostelijke Zanglijster

48

Koolmees

337

Ransuil

2

Westelijke Zanglijster

1

Boomkruiper

13

Kerkuil

2

IJslandse Koperwiek

1

Gaai

Draaihals

2

Koperwiek

148

Spreeuw

20

Grote bonte specht

5

Sprinkhaanzanger

47

Pestvogel

2

Boomleeuwerik

4

Cetti’s zanger

2

Ringmus

8

170

Huismus

1

7

Veldleeuwerik

38

Kleine karekiet

Boompieper

34

Rietzanger

4

Vink

221

Graspieper

208

Spotvogel

1
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72

Gele kwikstaart

1

Braamsluiper

11

Groenling

69

Grasmus

42

Putter

10

3

Tuinfluiter

76
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13

Winterkoning

38

Zwartkop

467

Kneu

27

Heggenmus

167
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Tjiftjaf

Nachtegaal

15
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5
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Roodborsttapuit
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2
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3

1
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4
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8
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5

Fitis
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Figuur 6 Grafiek van de verdeling van de leeftijd van de in 2012 op de vinkenbaan gevangen vogels.
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Terugmeldingen vinkenbaan Westenschouwen
In 2012 werden er op Westenschouwen door ons 158 terugmeldingen verricht. Een groot deel hiervan
zijn eigen terugmeldingen. Van een groot aantal buitenlandse terugmeldingen zijn nog geen gegevens
ontvangen. Ook kwamen er in 2012 terugmeldingen binnen van vogels die al (veel) eerder waren
afgelezen. Van de in 2012 ontvangen terugmeldingen nu eerst de door ons geringde vogels op de
vinkenbaan, die elders of door onszelf zijn terug gemeld:
-

een Kleine mantelmeeuw; geringd als > 1kj op 23 juli 2002 op de vinkenbaan,
door M. Muusse op 2 september als > 4 kj met een telescoop afgelezen bij Westkapelle in
Zeeland. Qua afstand niet zo’n enorme uitschieter, op maar 24 km afstand van de ringplek, maar
de terugmelding kwam pas na negen jaar bij ons binnen!

-

een Nachtegaal: geringd als 1kj op 31 juli 2011 op de vinkenbaan,
op 22 mei 2012 tijdens een CES door J.A.J.P. Doevendans in het Lauwersoog in noord oost
Groningen gevangen en gecontroleerd als man. Hebben wij hem onderschept tussen zijn
geboortegrond en overwinteringsplaats en broedt hij nu in het hoge Groningen. Of is hij na 22 mei
nog verder naar het noorden doorgevlogen om ergens in Duitsland of Denemarken te gaan
broeden?

-

een Fitis: geringd als 1kj op 11 juli 2010 op de vinkenbaan,
op 8 augustus 2012 door ons op de Vinkenbaan weer terug gevangen. Dat is 2 jaar na het
ringen, een blijvertje dus.

-

een Fitis: geringd als een man>1kj op 24 april 2010 op de vinkenbaan,
op 4 augustus 2012 door ons op de Vinkenbaan weer terug gevangen. Een broedvogel van de
Vinkenbaan.

-

een Zwartkop: geringd als > 1kj op 16 juli 2007 op de vinkenbaan,
op 24 juli 2012 door ons op de Vinkenbaan weer terug gevangen. Een plaatselijke broedvogel
die al ruim vijf jaar oud is.

-

een Pimpelmees; geringd als 1kj op 8 oktober 2012 op de vinkenbaan,
door een publieke melder op 14 november 2012 dood onder een raam gevonden in Ankerveen,
Noord-Holland. Deze ging dus naar het noorden toe.

-

een Koolmees; geringd als 1kj op 30 juli 2009 op de vinkenbaan,
op 3 september 2012 door ons op de Vinkenbaan weer terug gevangen. Dat is 3 jaar na het
ringen, een blijvertje dus.

-

een Koolmees; geringd als 1kj op 3 november 2007 op de vinkenbaan,
op 27 maart 2012 door een publieke melder dood in een nestkast gevonden in Burg-Haamstede.
Deze vogel werd dus nog geen 5 jaar oud

-

een Oostelijke Zanglijster; geringd als 1kj op 27 september 2009 op de vinkenbaan,
3 maanden later, op 24 januari 2010 geschoten in Guarda in het oosten van Portugal (op
dezelfde lijn met Madrid). Dat is 1.571 km van de ringplek.
Zat deze vogel nog in zijn overwinteringsgebied of was hij al weer op de terugreis naar zijn
toekomstige broedgebied?

-

een Spreeuw; geringd als 1kj op 10 oktober 2010 op de vinkenbaan,
op 18 september 2011 door een kat thuis gebracht in Vorü in het zuidoosten van Litouwen. Dat
is een afstand van 1.683 km.
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De door ons op de vinkenbaan teruggevangen vogels, die elders werden geringd:
-

een Nachtegaal; geringd als 1kj op 22 juli 2011,door J. van Ee bij Zandvoort in Noord-Holland
door ons op 5 augustus 2012 gevangen en de ring afgelezen,
We vangen niet veel nachtegalen uit het noordelijk duingebied.

-

een Merel; geringd als 2kj man op 24 oktober 2012, bij Thisted in het Noordwesten van
Denemarken,
door ons op 29 oktober 2012 gevangen en de ring afgelezen,
Deze vogel heeft 653 km in 5 dagen afgelegd.

-

een Roodborsttapuit; geringd als 1kj op 29 juli 2012 door J Bouman bij Arrien, dat is vlak bij
Hardenberg in Overijssel,
door ons op 24 augustus 2012 terug gevangen op de Vinkenbaan.

-

een Bladkoning; geringd als 1kj op 15 september 2011 in Luleäin het noorden van Zweden,
door ons op 22 september 2012 gevangen en afgelezen,
Deze vogel heeft 1.853 km in 8 dagen afgelegd. Dit is gemiddeld 231 km per dag. Dit betreft de
eerste buitenlandse terugmelding van een in Zweden geringde Bladkoning.

-

een Tjiftjaf; geringd als 1kj man op 13 augustus 2012, in de buurt van Ipwich in Groot-Britannie,
door ons op 6 oktober 2012 gevangen en afgelezen,
Deze vogel is bijna pal naar het oosten gevlogen en na 189 km aan de andere kant van de
Noordzee in onze netten beland.

-

een Pimpelmees; geringd als 1kj man op 22 september 2011, bij Ventas Ragas in Litouwen,
door ons op 31 oktober 2011 gevangen en afgelezen,
Deze vogel heeft 1.228 km in 39 dagen afgelegd.

Overige waarnemingen vinkenbaan Westenschouwen 2012
Tijdens het ringseizoen op Westenschouwen, wordt tussen de bedrijven door ook naar de aanwezige
vogels en de vogeltrek gekeken. Uiteraard gaat onze aandacht in eerste instantie uit naar het vangen en
ringen van de vogels, in de tweede plaats naar het onderhoud van de vinkenbaan en pas op de derde
plaats naar het waarnemen van aanwezige vogels of trekvogels. Om die reden kunnen aantallen van
waarnemingen aanzienlijk lager liggen dan de daadwerkelijk gepasseerde of aanwezige populatie.
Op 26 mei vloog er een Houtsnip en een Boomvalk rond. Op 27 mei werd er rond de konijnenheuvel ten
noorden van de vinkenbaan een paartje Tapuit waargenomen, mogelijk een broedgeval? Ook had een
paartje Scholekster hier een nest.
In juli werden weinig tot geen noemenswaardige waarnemingen gedaan.
Op 5 augustus werden ruim 20 Gierzwaluwen, 2 Huiszwaluwen en 5 Boerenzwaluwen waargenomen. Op
8 augustus zaten er een Zwarte en Gekraagde roodstaart rond de vinkenbaan. Op 9 augustus werden 2
Wespendieven, 1 Gele kwikstaart, 10 Boerenzwaluwen, 10 Bosruiters (tussen 22:00 en 23:00 uur) en
een Ransuil waargenomen. Op 10 augustus werden 10 Buizerds, 2 Bruine kiekendieven, 2 Sperwers, 10
Boerenzwaluwen en 50 Huiszwaluwen geteld. Op 11 augustus vlogen er ruim 70 Boerenzwaluwen over
de vinkenbaan. Op 18 augustus werden een Wespendief en een Kruisbek gezien. Op 20 augustus werd
een Gele kwikstaart en een Witgatje opgemerkt. Op 23 augustus werd weer een Gele kwikstaart en 15
Kneuen waargenomen. Op 24 augustus trokken 10 Gele kwikstaarten en een Bruine kiekendief over de
Vinkenbaan. Over de zeereep vloog een groep van 25 Tureluurs naar het noorden. Op 27 augustus werd
de eerste Grote gele kwikstaart en twee Tapuiten op de vinkenbaan gezien. Op 29 augustus joeg er een
vrouwtje Havik boven de bosrand. Op 30 augustus vlogen er 6 Aalscholvers, 2 Boerenzwaluwen en een
Paapje naar het zuiden.
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Op 1 september vloog er een groep van 13 Ringmussen rond de vinkenbaan. Ook vlogen er een Bruine
kiekendief en 10 Houtduiven over. Op 2 september werd een Wespendief, de eerste 2 Vuurgoudhanen
en een Bruine kiekendief gezien. Op 5 september werd vanaf 16:00 uur een Aalscholver, 34 Grauwe
gans, 3 Boompiepers, een Ransuil en een Dwergvleermuis waargenomen. Op 6 september zagen we 10
Kneuen, 15 Boompiepers, 1 Groenling, een Tapuit, 15 Boerenzwaluw en 5 Gele kwikstaarten voorbij
vliegen. Op 8 september werden de eerste Zwarte mezen rond de vinkenbaan waargenomen. Op 16
september werd een man Sperwer opgemerkt. Op 17 september werden 2 groepen met in totaal 50
Zwarte mezen gezien. Op 20 september werden 100 Graspiepers, 1 Grote gele kwikstaart, 10
Houtduiven, 15 Zwarte mezen, een man Slechtvalk en een groep van 31 Gaaien gezien. Op 21
september werden 500 Graspiepers, 20 Grote gele kwikstaarten, 15 Boomleeuweriken, 5 Sijs, 80 Zwarte
mezen en ruim 120 Gaaien waargenomen. Op 27 september werden ruim 150 Graspiepers, 50 Vinken,
10 Kepen, 10 Sijzen, 30 Gaaien, 100 Spreeuwen, 2 Sperwers en ruim 100 Zwarte mezen geteld. Op 28
september werden ruim 10.000 Spreeuwen geteld waarvan een grote groep van ruim 9.000 vogels. Ook
vlogen er verschillende groepen Gaaien heen en weer. Ook werden er 5 Boomleeuweriken, 50 Zwarte
mezen en 5 Sperwers waargenomen. Een overvliegende stille gors kon niet op naam worden gebracht.
Op 1 oktober werden ruim 45 Boomleeuweriken, 10 Grote gele kwikstaart, 100 Graspiepers, 13
Kruisbekken, 45 Gaaien, 8 Sperwers, 200 Vinken/Kepen, 23 Lepelaars en een Appelvink waargenomen.
Op 2 oktober vlogen meer dan 90 Gaaien van noord naar zuid, en later weer terug. Hadden ze angst om
de Oosterschelde over te vliegen of zijn ze op zoek naar lekkere eikels of bessen? Op 5 oktober waren er
3 Putters kortstondig op de vinkenbaan aanwezig. Een Torenvalk zorgde voor wat onrust door steeds aan
de randen van de vinkenbaan te gaan bidden en af en toe op een muis te duiken. De eerste Zwarte
mezen (33 exemplaren )vlogen rond de mistnetten, maar helaas werd er niet één gevangen. Op 6
oktober was de eerste echte lijstertrek van het seizoen zichtbaar. Er vlogen minimaal 5.000 Zanglijsters,
750 Merels, 500 Koperwieken, 1 man en 1 vrouw Beflijster over de vinkenbaan. Ook werden er 5
Buizerds, een Bruine kiekendief, een late Boomvalk en 5 Sperwers waargenomen. Ook werden er weer
verschillende groepjes Pimpelmezen (500+), Zwarte mezen (200) en Koolmezen gezien. Op 7 oktober
was er weinig zichtbare trek waar te nemen. Waarschijnlijk zaten de vogels veel te hoog. Op 8 oktober
werden ruim 100 Koperwieken gezien. Er vlogen ruim 100 Vinken/Kepen, enkele groepjes Putters en
Sijzen rond. Drie Buizerds en 6 Sperwers werden waargenomen. Het aantal Graspiepers was relatief lag
(200). Op 9 oktober zat er een Paapje samen met een Roodborsttapuit op de afrastering. Rond de 300
Koperwieken vlogen in de ochtenduren rond de vinkenbaan. Op 10 oktober vlogen ruim 3.000
Koperwieken, 1.000 Zanglijsters en de eerste 100 Kramsvogels over. Er werden meer dan 300
vinkachtige waargenomen en minder dan 100 Graspiepers. Op 11 oktober werden ruim 2.500
Zanglijsters, 100 Koperwieken, 6 grote lijsters en 150 Merels geteld. De Graspiepers vlogen met ruim
5.000 exemplaren massaal over en daarvan werden er maar 31 gevangen. Enkele Boomleeuweriken
werden waargenomen en in de ochtenduren vloog een groep van 20 Veldleeuweriken naast de
vinkenbaan op (waarschijnlijk aangetrokken in de nachtelijke uren door het projectgeluid) Ook werden er
op 11 oktober een 20tal Sijsjes en 100 Vinken waargenomen. 10 Buizerds, 5 Sperwers, Gaaien, 50
Houtduiven en 10 Turkse tortels behoorden tot de grotere klasse doortrekkers. In de vroege ochtend van
12 oktober ‘regende’ het Merels (750+), Koperwieken (1.000+), Zanglijsters (1.500 +) maar om
ongeveer 09:00 uur ‘werd het droog’ en werd er geen één meer gezien. Een aantal Sperwers probeerde
hun kostje bij elkaar te vangen. Ook een Slechtvalk werd regelmatig gezien. Op 15 oktober werd er een
Kleine bonte specht gezien en er vlogen zo’n 300 Vinken/Kepen over. Op 16 oktober werd er een
Smelleken gezien. In de avonduren vloog er een Houtsnip en een Ransuil rond. Op 18 oktober was er
goede vinken- en lijstertrek. Er werden 3.000 Vinken/Kepen, ruim 100 Sijzen, 1.000 Koperwieken, 300
Merels waargenomen. Ook werden er veel Koolmezen waargenomen in groepen van meer dan 150
stuks. Ook een Blauwe kiekendief, 10 Sperwers werden opgemerkt. Op 19 oktober telden we ruim 6.000
vinken/Kepen, 2.000 Veldleeuweriken, een Kleine bonte specht, 6 Sperwers en 2 Beflijsters. Op 23
oktober werden 2 Velduilen waargenomen die naast elkaar richting het zuiden vlogen. Op 25 oktober was
er vrijwel geen zichtbare trek. Er vloog een groep van ruim 75 Brandganzen en een groep van 25
Kolganzen naar het zuiden. Ook een groep met 3 Buizerds en een Bruine kiekendief werd opgemerkt.
Een groot aantal Kramsvogels (1.000+) vloog steeds in het rond door het duin. Op 26 oktober was er een
enorme fall van lijsterachtigen. We schatten de aantallen op meer dan 2.000 Zanglijsters, ruim 10.000
Kramsvogels, ruim 2.500 Merels, en rond de 15.000 Koperwieken. Ook werd er een Ruigpootbuizerd en
een late Huiszwaluw waargenomen en ruim 1.000 Vinken/Kepen. Op 28 oktober werden ruim 2.000
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Merels geteld en een late Boerenzwaluw. Op 31 oktober werden ruim 1.000 Vinken/Kepen geteld. Ook
een man Havik joeg rond de vinkenbaan.
Op 1 november vlogen ondanks de harde wind en regen ruim 1.000 Merels en 1.000 Vinken over de
vinkenbaan. Toen de regen om 10:00 uur ophield, was ook de zichtbare trek over. Op 5 november
werden er 5 Pestvogels waargenomen. Op 6 november vlogen er ongeveer 1.000 Kramsvogels en
Koperwieken over. Er kwamen 7 Pestvogels in het hout waarvan er 2 werden gevangen. Op 7 november
werden er op 2 meter afstand 10 Pestvogels waargenomen in de rozenstruiken.

Foto 13 Enkele honderden Spreeuwen foerageren
rond de slagnetten.

Foto 14 Een niet alledaagse waarneming, een
groep Pestvogels in het hout.(foto Frits Vuijk)

Foto 15 De vinkenbaan gezien door de ogen van een
overvliegende Vink.
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Bijlage 1: Totaal overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2012
Soort
Wilde eend
Sperwer
Torenvalk
Kwartelkoning
Waterral
Waterhoen
Kievit
Grutto
Tureluur
Witgat
Oeverloper
Bosruiter
Watersnip
Visdief
Dwergstern
Turkse tortel
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Gierzwaluw
Draaihals
Groene specht
Grote bonte specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Zwarte roodstaart
Gekraagde roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Oostelijke Zanglijster
Westelijke Zanglijster
Jaarverslag 2012

Aantal
1
8
4
1
51
1
3
4
1
7
53
5
35
85
1
1
2
21
3
1
9
2
2
14
4
39
18
34
215
64
69
11
74
194
422
19
42
5
17
8
17
2
516
11
90
53
4

Koperwiek
Soort
IJslandse Koperwiek
Sprinkhaanzanger
Cetti’s zanger
Snor
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Tjiftjaf
Siberische Tjiftjaf
Fitis
Noordse Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Baardman
Staartmees
Witkopstaartmees
Zwarte mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Gaai
Kauw
Spreeuw
Pestvogel
Huismus
Ringmus
Roodmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Kleine barmsijs
Goudvink
Geelgors
Rietgors

Totaal
27

149
Aantal
1
50
2
3
109
16
383
13
23
52
96
523
3
302
1
128
1
642
106
5
7
8
166
1
101
592
555
27
9
1
41
2
86
20
1
251
73
9
13
13
30
4
8
5
159
7.033
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Bijlage 2: scholing en uitwisseling
Opleiding:
In 2012 is Harm Blom om persoonlijke redenen gestopt als ringer in opleiding. Dolf van der Gaag, Bert
Kleijn en Morisson Pot zijn wel met de opleiding doorgegaan. Op 28 september 2012 heeft Morisson
Pot op de Vinkenbaan Castricum zijn bekwaamheid mogen tonen en heeft daarna van het
Vogeltrekstation zijn ringvergunning verstrekt gekregen.
Morisson Pot is buiten de projecten van VRS Nebularia ook veelvuldig bij vogelringstation Meijendel en
bij stichting Grauwe kiekendief actief geweest.
Certificering:
Adrie Joossse heeft een certificering
gevolgd in Budel.
Op 8 september vond de certificering op
Westenschouwen plaats. Namens VRS
Nebularia waren Leen van Ree, Ton van
Ree, Erik Kleyheeg en Hennie van Buren
aanwezig. Er waren 6 deelnemers die
vooral bijles kregen in schedelverbening
en leeftijdsbepaling van zangvogels.
Overige:
Tijdens de jaarlijkse ringersdag in
Wageningen op 8 december waren 8 van
onze medewerkers aanwezig.
Tijdens het CES project werd een groep
van 6 kinderen ontvangen van de
jeugdafdeling van de Natuur en
Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard.
Foto 16 De deelnemers aan de certificering luisteren aandachtig
Op 3 oktober hebben 8 medewerkers
van Landschapsbeheer Zuid-Holland een naar de uitleg van Leen van Ree (foto Pieter Coehoorn)
bezoek gebracht aan de vinkenbaan
Westenschouwen.
Tot slot kunnen we melden dat we diverse belangstellenden hebben mogen verwelkomen en uitleg
mogen geven over onze activiteiten op de vinkenbaan te Westenschouwen, RAS Boerenzwaluw, het
ringen van uilen en het project in het Doove Gat.

Foto 17 Medewerkers van Landschapsbeheer
Zuid-Holland luisteren aandachtig naar de uitleg
van Marcel Schildwacht (foto R. Steggerda)
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Bijlage 3: publicaties en voorlichting
In 2012 zijn op verschillende manieren onze resultaten en werkzaamheden onder de aandacht
gebracht .
 Jaarverslag Stichting Vogelringstation Nebularia 2011: februari 2012. Een overzicht van
activiteiten en resultaten over het jaar 2011.
 ‘De Waardvogel’, verenigingsblad van de Natuur- en Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’
(750 leden): april 2012. Een verslag over onze activiteiten in de Krimpenerwaard in 2011.
 ‘Sterna’, september 2012, een gezamenlijk verenigingsblad van de Vereniging voor behoud en
bescherming Goeree Overflakkee en Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Een verslag
van activiteiten over 2011 op vinkenbaan Westenschouwen.
 Website: onze website is in 2012 door 959 individuele bezoekers bezocht. Zij waren allen uit
Nederland afkomstig en hebben gezamenlijk onze site 7.408 keer bezocht.
 In de maanden februari (download jaarverslag 2011), oktober, november en december werd
de website het drukst bezocht.
 Website www.trektellen.nl: hier werden gedurende het vangseizoen de resultaten
weergegeven van de activiteiten op de Vinkenbaan Westenschouwen.

Bijlage 4: speciale dank aan:
In 2012 zijn we weer aan een aantal organisaties en instellingen speciale dank verschuldigd. Zonder
hun medewerking hadden wij veel van ons werk niet kunnen verrichten.
 Het Oranjefonds voor een bijdrage aan het onderhoud van de Vinkenbaan tijdens de NL-doet.
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap regio Veenweide voor het mogen betreden van hun
terreinen in de Krimpenerwaard en hun medewerking en financiële bijdrage voor het CESproject in de Stolwijkse Boezem
 De vele particuliere eigenaren en veehouders in de Krimpenerwaard voor toestemming om op
hun terrein vogels te ringen.
 Staatsbosbeheer Westenschouwen: ook in 2012 konden we weer rekenen op de hulp van
Staatsbosbeheer Westenschouwen.
 Waterschap de Scheldestromen te Middelburg, voor het in bedrijf mogen houden van een
vinkenbaan in de duinen van Westenschouwen.
 Staatsbosbeheer Vlieland voor hun medewerking bij onze ringactiviteiten op Vlieland.
 De Natuur- en Vogelwerkgroep ‘De Krimpenerwaard’ voor een financiële bijdrage aan onze
activiteiten in hun werkgebied en diverse leden voor hun medewerking bij het ringen onder
meer van Steenuilen.
 Rabo bank Oosterschelde voor hun financiële bijdrage.
 Vogelwerkgroep Schouwen Duiveland voor een financiële bijdrage aan het instandhouden van
de vinkenbaan.
 Aythya Ecologisch O&A voor een bijdrage voor ons ringwerk.
 De diverse particuliere donateurs en vrijwilligers die dank zij hun donatie of inzet ons werk
hebben gesteund.
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Bijlage 5: Top 20 aller tijden
Een lijst met de 20 meest gevangen vogelsoorten vanaf 1959 ziet er als volgt uit:
1. Vink
20.633 (nog steeds op de eerste plaats)
2. Graspieper
17.008 (blijft nog wel even op de 2e plaats staan)
3. Spreeuw
11.705 (door een mager jaartje van de Fitis, nog steeds op de 3e plaats)
4. Fitis
11.382 (nog één of twee jaar en dan de 3e plaats?)
5. Roodborst
9.845 (wanneer wordt de 10.000 grens gehaald?)
6. Goudhaan
9.138 (stoot hij de door naar plaats 5?)
7. Boerenzwaluw 9.071 (zakt weer een plaats)
8. Zwartkop
8.404 (bedreigt nu de Boerenzwaluw)
9. Pimpelmees
7.893 (kon dit jaar vrijwel geen afstand nemen op de Merel)
10. Merel
6.106 (had een goed jaar en klimt een plaats)
11. Koolmees
5.945 (volgt de Merel en passeert de Keep)
12. Keep
5.688 (zakte van plaats 10 naar 12 en volgend jaar misschien nog twee)
13. Tjiftjaf
5.680 (volgend jaar een plaatsje hoger….)
14. Heggenmus
5.537 (gaat in de aanval op de Keep)
15. Koperwiek
4.184 (heeft de 15e plaats nu zeker gesteld)
16. Ringmus
4.037 (kon geen afstand nemen van de Sijs)
17. Sijs
4.027 (spannende strijd met de Ringmus; volgend jaar de 16e of 17e plaats?)
18. Kneu
3.646 (gaat volgend jaar zeker een plaatsje zakken)
19. Kleine karekiet 3.632 (is met stip de top-20 ingeschoten)
20. Visdief
3.598 (zakt verder af en zal misschien de top-20 gaan verlaten)

Foto 18 Twee ondersoorten van de
Zanglijster. Links de westelijke (Turdus
philomelos clarrkii) en rechts de
oostelijke (Turdus philomelos
philomelos). In dit geval is duidelijk
verschil te zien tussen de bruine rug
van de westelijke ondersoort en de
grijze rug van de oostelijke ondersoort.
Tijdens een daarvoor speciaal
georganiseerde balgendag, in het
Zoölogisch museum te Amsterdam,
hebben wij een aantal jaren geleden
hier veel kennis opgedaan. Als een van
de weinige ringers in Nederland maken
wij onderscheid in de twee
ondersoorten.
Als het de verschillen niet overduidelijk
te zien zijn, wordt, in zo’n geval de vogel
ingevoerd als ‘Zanglijster’
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Bijlage 6: grafieken. Vangsten op vinkenbaan Westenschouwen
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Foto 19. Het hijsnet heeft
in 2012 duidelijk veel
vogels opgeleverd.
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Bijlage 7: foto’s 20 t/m 25

Foto 20: Zowel op Westenschouwen als in de
Krimpenerwaard werd een Groene specht gevangen.

Foto 21 Een Siberische Tjiftjaf ( Phyloscopus collybita
tristis), gevangen op de vinkenbaan.

Foto 22 Een IJslandse Koperwiek, (Turdus iliacus coburni).

Foto 23 In 2012 vingen we verschillende Zwartkoppen met
kleurafwijkingen.

Foto 24 Een gekruiste snavel bij een Boompieper.

Foto 25 De eerst geringde Pestvogel voor VRS Nebularia.
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