
Gooise vogels zwaar getroffen door 
extreme weersomstandigheden

De slagregens die we van april tot 
eind juli in het Gooi over ons heen 
hebben gekregen hebben voor veel 
schade aan de natuur gezorgd. Op 
13 en 26 april viel er in de Eem-
polder zo veel regen dat grote ge-
deeltes onder water kwamen te 
staan met grote gevolgen voor de 
kieviten waarvan de nesten niet 
meer te redden waren. Een deel 
van de kieviten, grutto’s en andere 
weidevogels heeft nog een twee-
de broedpoging gedaan maar ook 
veel van die tweede legsels zijn 
verloren gegaan tijdens de slagre-
gens die op 22 juni wederom neer-
vielen.

Gelukkig kon Gert Bieshaar medede-
len dat een deel van de weidevogels 
nog wel succes had met die tweede 
broedpoging, vooral bij boeren die mee-
deden met uitgesteld maaien, waar in 
de kruidenrijke percelen toch nog heel 
wat jonge vogels het gered hebben.

Plat geslagen riet

Ook de rietvelden op diverse plaatsen 
in het Gooi werden door die slagre-

gens getroffen met plat geslagen riet 
tot gevolg. Wat er met de eieren en 
jonge vogels van bijvoorbeeld de kare-
kieten in de daardoor schuin liggende 
nesten gebeurd is, laat zich raden. Ook 
zijn er veel insecten verloren gegaan 
wat grote gevolgen heeft voor vogels 
die daar afhankelijk van zijn, vooral de 
zangvogels. Terwijl er in een normaal 
jaar grote aantallen luizen, muggen en 
andere kleine insecten in het riet en 
de omliggende struweelzone bij het 
ringstation van Oud Valkeveen te vin-
den zijn, zien we die dit jaar nauwelijks.

Populatie jonge vogels gehalveerd

De effecten van die extreme omstan-
digheden werden duidelijk bij het Vo-
gelringstation waar dit voorjaar veel 
minder jonge vogels geringd konden 
worden dan gebruikelijk. Wanneer we 
de vangsten van de afgelopen jaren 
met elkaar vergelijken dan kunnen we 
concluderen dat al die zware regens 
van dit jaar tot meer dan een halve-
ring van de populatie van jonge vogels 
heeft geleid. In de tabel zien we het 
totaal van de geringde jonge vogels 
tijdens de CES periode van de afgelo-

pen drie jaar met als aantekening dat 
er in 2014 minder netten uitstonden, 
terwijl er op 12 en 19 juli 2015 niet 
geringd is. Die CES (Constant Effort 
Site) start ongeveer half april en ein-
digt in de eerste week van augustus.

Het ziet er helaas naar uit, dat het niet 
bij een halvering van het aantal jonge 
vogels zal blijven, maar dat de situatie 
nog erger is. Veel vogels, zowel jong als 
oud, hadden een slechte conditie, wat 
niet alleen veroorzaakt was door de 
vochtige en koude omstandigheden, 
maar vooral door een voedseltekort. 
Zo toonden in de laatste CES week 
(op 7 augustus) 23 van de 37 jonge 
kleine karekieten groeistrepen zoals 
op bijgaande foto te zien is. Ook bij 
andere soorten werden groeistrepen 
genoteerd. Een tekort aan eiwitten, 
waaruit de keratine van veren is opge-
bouwd, resulteert daarbij plaatselijk 
in broze plekken die als strepen of ra-
felige uiteinden van de veer zichtbaar 
zijn. Zo´n zwak verenstelsel is onvol-
doende in staat om vocht af te weren 
en als ze dat al overleven, blijft het de 
vraag of zulke vogels de reis naar hun 
overwinteringsgebied kunnen maken.

Rudy Schippers

Aantallen jonge vogels Groeistrepen bij een jonge kleine karekiet  Pascal Gijssen

18



Rupsentekort heeft gevolgen

Wat Oud Valkeveen betreft ziet het er 
naar uit dat tuinfluiters het zwaarst ge-
troffen zijn. Dit seizoen zijn er 38 adulte 
tuinfluiters gevangen waarvan 16 vrouw-
tjes met actieve broedvlek. Aan het eind 
van het seizoen hebben wij slechts 11 
jonge vogels kunnen ringen. Ook de 
zwartkop heeft het slecht gedaan met 
77 adulte vogels en maar 32 jongen. Jon-
ge zwartkoppen en tuinfluiters worden 
groot gebracht met rupsen en andere in-
secten die er dit voorjaar niet of nauwe-
lijks waren. Zwartkoppen en tuinfluiters 
maken hun nest in brandnetels en ande-
re kruiden die dit jaar eveneens door de 
slagregens platgeslagen zijn.

De rietzanger en de zanglijsters 
springen er goed uit

In het bovenstaande overzicht lijkt 
de rietzanger het goed te doen. Riet-
zangers zijn echter schaarse broed-
vogels bij Oud Valkeveen, zodat we 
vermoeden dat elders geboren jon-
ge rietzangers hun eigen broedge-
bied vroegtijdig verlaten hebben. 
De goede resultaten voor zanglijs- 

 
 
ters, die vooral veel huisjesslakken eten, 
zullen niemand verbazen.

Het ziet er naar uit dat veel vogels 
vroeger dan anders de broedgebieden 
verlaten hebben omdat ze geen jon-
gen meer hadden om voor te zorgen 
en vanwege het tekort aan geschikt 
voedsel. Zo troffen we veel volwassen 
vogels aan, waarvan de vrouwtjes een 
broedstadium hadden, dat aangaf dat 
ze ofwel jonge vogels aan het voeren 
waren of, dat ze die inmiddels verlaten 
hadden. De meeste van die vrouwtjes 
waren niet eerder geringd waardoor we 
vermoeden dat die uit andere gebieden 
kwamen en dat ze geen jongen meer 
hadden om voor te zorgen.

Ook de boerenzwaluw heeft te lijden 
onder de schaarste aan insecten. Het 
ziet er naar uit dat er dit jaar minder 
nesten waren met grote broedsels van 
5 of 6 jongen. Vooral de kleinste jon-
gen overleven zo’n schaarsteperiode 
niet zodat er per nest maar 2 of 3 jon-
gen uitgevlogen zijn. Na het broedsei-
zoen verzamelen de boerenzwaluwen 
zich in de avond bij een slaapplaats. 
Voor het Gooi is dat onder andere bij  

de rietvelden langs de Gooimeerkust 
ter hoogte van het ringstation bij Oud 
Naarden/Oud Valkeveen. In de periode 
van 2009-2015 werden daar gemiddeld 
ruim boven de 1000 boerenzwaluwen 
per jaar geringd terwijl dat er dit jaar 
nog geen 400 waren.

Een stille zomer

Het is opvallend hoe stil het nu in de 
natuur is. In andere jaren hoor je aan 
het eind van het broedseizoen overal 
jonge tjiftjaffen en jonge mezen, maar 
ook die soorten hebben het dit jaar 
heel moeilijk gehad. Van diverse kan-
ten vernamen we dat de holenbroeders 
het dit jaar heel slecht hebben gedaan, 
vooral in gebieden met naaldbos en een 
parkachtige inrichting met weinig on-
dergroei. De nestkastverslagen zullen 
hier waarschijnlijk meer duidelijkheid 
over kunnen verschaffen. Er zijn maar 
weinig broedsels van mezen gelukt. 
Dat geldt dus niet alleen voor de kool-
mezen en pimpelmezen maar ook voor 
staartmezen, baardman etc. Door de 
slagregens zijn de rupsen in de bomen 
weggespoeld en was er geen alternatief 
voedsel beschikbaar om de jongen mee 
groot te brengen.

Discussie

Er wordt regelmatig beweerd dat in de 
landbouw gebruikte insecticiden zoals 
imidacloprid in het oppervlaktewater 
terecht komen met als gevolg dat heel 
veel soorten insecten en ander water-
leven bedreigd worden. Daarmee wordt 
ook de voor veel vogels belangrijke 
muggenpopulatie vernietigd. Er is wei-
nig twijfel dat dit inderdaad het geval 
is, maar dat was ook al zo in de afgelo-
pen jaren. Dit is dus niet de oorzaak van 
de achteruitgang die we dit jaar gezien 
hebben. Het vogelringstation bij Oud 
Valkeveen is eveneens betrokken bij het 
onderzoek naar de effecten van dit sys-
temische insecticide op insectenetende 
zangvogels.

Voor verdere vragen kunt u contact 
opnemen met vrs.hetgooi@gmail.com 
en ook wanneer u belangstelling heeft 
in het ringwerk of een keertje mee wilt 
gaan, aarzel dan niet om een mailtje te 
sturen.

Buizerd    Paul Keuning
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