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Nieuwsflits

Roerdompen
Landschap Noord-Holland voert 
in het Ilperveld onderzoek uit naar 
roerdompen. Van de roerdomp is 
door zijn heimelijke gedrag weinig 
bekend. Hij leeft tussen het riet en 
vertoont zich bijna nooit. Niemand 
weet bijvoorbeeld waar de Neder-
landse roerdompen in de winter pre-
cies verblijven. En hoe roerdompen 
tijdens het broedseizoen gebruik 
maken het gebied waar ze broeden. 
Dat komt door hun verborgen leef-
wijze, maar ook omdat roerdompen 
vooral in de schemering actief zijn. 
Landschap Noord-Holland wil graag 
meer weten over de roerdomp om 
ze beter te kunnen beschermen. 
Daarom zijn zes roerdompen door 
Jan van der Winden van Bureau 
Waardenburg voorzien van een 
satellietzender. Zo is het mogelijk de 
roerdompen te volgen, zowel in als 
buiten het broedseizoen. Spectacu-
lair was de tocht van Elly naar Gam-
bia. In juni was Elly teruggevlogen 
naar Normandie. Of ze het Ilperveld 
weer weet terug te vinden is nog 
even spannend. En wij maar denken 
dat de Nederlandse roerdomp een 
uitgesproken standvogel is. Nee 
dus! Het onderzoek is te volgen via 
de site www.roerdomp.info. Hier is 
ook het verslag te downloaden van 
het eerste jaar onderzoek. Afgelo-
pen voorjaar stond er bij één nest 
ook een webcam. Zo wordt steeds 
meer bekend over het geheimzinni-

ge leven van de roerdomp. Filmpjes 
van roerdomp Anneke zijn te zien 
op youTube.

Hoeveel weegt een pad? 
Deze vraag intrigeerde de pad-
denwerkgroep Castricum. Zij heeft 
het afgelopen voorjaar onderzoek 
gedaan met opmerkelijke resulta-
ten. Tijdens de heentrek zijn 274 
gewone padden op de weegschaal 
gewogen, waarvan bijna de helft 
(41%) vrouwtjes. De vrouwen wo-
gen gemiddeld 37 gram (de lichtste                    
20 gram en de zwaarste 54 gram). 
Zoals verwacht waren de mannen, 

die geen eieren met zich meedra-
gen en kleiner zijn, veel lichter. Met 
gemiddeld 17 gram weegt een 
paddenman nog niet de helft van 
de gemiddelde paddenvrouw, maar 
de verschillen zijn groot: van 10 tot 
32 gram. Op de terugtrek wogen 
13 vrouwtjes, inmiddels van hun 
eieren verlost, gemiddeld 23 gram 
(de lichtste 17 en de zwaarste 34 
gram). Dat betekent grofweg dat 
de dames op de heentrek voor één 
derde van hun gewicht aan eieren 
dragen. RAVON heeft informatie 
uit algemeen onderzoek verzameld 
over het gewicht van de gewone 
pad. Eén onderzoek gaf voor pad-
denmannen gemiddeld 34,2 gram 
en voor vrouwen 99,4 gram. Ander 
onderzoek gaf laagste en hoogste 
waarden: voor paddenmannen 16 
tot 64 gram en voor vrouwen 42 
tot 155 gram. Daarmee vergeleken 
zijn de duinpadden erg licht. Bron: 
Natuurbericht.

Een met olie besmeurde kleine 
mantelmeeuw reinigt zichzelf
Op Texel doet Kees Camphuysen 
sinds 2006 onderzoek in een broed-
kolonie van kleine mantelmeeuwen 
en zilvermeeuwen. In 2010 ontdekte 

hij een bijzonder zwaar door olie 
bevuilde kleine mantelmeeuw. De 
vogel had op dat moment een nest 
met drie eieren. Om het verloop van 
het broedsel te volgen is het nest 
gemarkeerd. De resultaten zijn zeer 
verrassend te noemen. Niet alleen 
wist de vogel zijn veren in de loop 
van enkele weken vrijwel helemaal 
schoon te krijgen, maar wist de 
vogel de eieren ook succesvol uit 
te broeden en vloog zelfs één van 
de jongen uit. Er zijn meer gevallen 
bekend dat met olie besmeurde 
meeuwen zich van de besmeuring 
weten te ontdoen. Zo publiceerde 
Gutierrez in 2007 een foto van een 
met olie besmeurde, gekleurringde 
geelpootmeeuw, genomen op 
1 december 2003. Hij kon dezelfde 
meeuw opnieuw, maar nu schoon, 
fotograferen op 14 maart 2004. In 
1997 schreef Reijnders in Sula over 
het opmerkelijke herstel van een 
met olie besmeurde grote mantel-
meeuw. Het bijzondere van Texel is 
dat Kees Camphuysen en Arnold 
Gronert in detail het broedproces 
en de `selfcleaning` van deze vogel 
hebben kunnen vastleggen en 
fotograferen. Tussen mei en eind 

juli hebben zij op maar liefs 21 data 
waarnemingen verricht. Dus meer 
lezen? Pak dan Sula 23(2): 49-68 
(2010), waarin Kees Camphuysen 
en Arnold Gronert hun onderzoek 
hebben gepubliceerd onder de titel 
‘Self-cleaning’ en broedsucces 
van een zwaar met olie besmeurde 
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 
op Texel. 

Waterbergingsgebied Noorder-
veld bij Heemskerk een succes
Het waterbergingsgebied Noor-
derveld bij Heemskerk is een groot 
succes voor vogels. Het gebied is 
vorig jaar juni opgeleverd en vormt 
samen met de graslanden achter 
Marquette één geheel. Het eerste 
jaar broedden er meteen al klu-
ten, visdieven en 4 paartjes kleine 
plevieren. Dit jaar zijn de aantal-
len toegenomen naar circa 9 paar 
kluten, 7 paar visdieven en 10 paar 
kleine plevieren. In de graslanden 
broeden ongeveer 65 paar kievi-
ten en 28 paar tureluurs en is een 
toename vastgesteld van de grutto 
van 4 naar 10 broedparen. Om 
het broedsucces te bevorderen is 
het gehele gebied in de broedtijd 

omsloten met schrikdraad, zodat de 
vos het gebied niet in kan. Op deze 
manier kunnen de weidevogels hun 
eieren rustig uitbroeden en met 
succes hun jongen grootbrengen. 
Het is kunstmatig maar het werkt 
wel! Achtergrondinformatie over het 
weidevogelgebied Marquette is te 
vinden in een artikel in het Jaarboek 
Weidevogels 2009 van Landschap-
Noord-Holland, www.kenniscen-
trum.nl en op www.dekampen.com.

Nieuwe broedplaats lepelaar in 
Noord-Holland
In de westelijke Eilandspolder 
hebben zich dit jaar twee broed-
paren van de lepelaar gevestigd 
in een kolonie blauwe reigers. Zij 
nestelen hier veilig in de bomen 
van een boomgaard op een van 
de eilandjes. Naast de kolonie in 
Haarlem bij de Liede is dit momen-
teel de tweede broedlocatie op het 
vaste land van Noord-Holland waar 
lepelaars broeden in bomen. Een 
niet onverstandige keus, omdat 
legsels van de lepelaar op de grond 
zeer gevoelig zijn voor predatie. 
Zo verdwenen in het verleden de 
lepelaars uit het Naardermeer door 
de komst van de vos en ook in 
het Zwanenwater deed zich het 
vossenprobleem voor, waardoor er 
steeds minder lepelaars tot broeden 
kwamen. Gelukkig weet de lepelaar 
zich aan te passen aan de omstan-
digheden door op de vosvrije Wad-
deneilanden te gaan broeden en de 
hoogte van bomen op te zoeken.

●   Jonge roerdompen op het nest. 
Foto: Nico Dekker.

●  Gewone pad. Foto: Bert Pijs.

●   Kleine mantelmeeuw op 24 mei 
2010. Onder: Dezelfde vogel op 12 
juni 2010. Foto’s: CJ Camphuysen.

●   Gezenderd vrouwtje roerdomp 
’Nicole’. Foto: Nico Dekker.
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