
15

Euring voorkeur soorten (Euring target species)5.

Inleiding

Het trekpatroon van de Koperwiek vertoont eigenaardigheden die om meer waar-

nemingen vragen. De soort schijnt geen vaste winterkwartieren te hebben:

vogels die de ene winter op de Britse eilanden zijn geringd, zijn in latere

winters gevonden in Italië, Griekenland en het Kaukasus gebied. Ook Neder-

landse vogels werden in latere winters uit Turkije gemeld. Men hoopt dat de

soort vooral zal worden geringd als nestjong in de broedgebieden en als win-

tergast in overig Europa. Vooral tijdens strenge winters zijn er goede moge-

lijkheden de soort massaal te vangen bij concentraties van afgevallen of

gedumpt fruit.

Deelname aan het project

Het Vogeltrekstation hoopt ook een goede bijdrage aan dit project te geven.

Het doet hierbij een beroep op zijn medewerkers. U kunt ons helpen door het

vangen van deze soorten op te voeren, zowel om ze te ringen als om geringde

vogels in handen te krijgen. Daarnaast is het van groot belang dat U probeert
de leeftijd en het geslacht van elke vangst te bepalen (zie hiervoor Handken-

merken en Svensson). Verder is gewenst dat U noteert:

Euring is een samenwerkingsverband van nationale ringcentrales. De samenwer-

king wordt vaak bedreigd door het moeilijk kunnen opgeven van nationale trek-

jes. Een remedie hiervoor zou kunnen zijn om samen een onderzoek op te zetten.

Als zo’n onderzoek goede resultaten oplevert bewijzen de ringcentrales boven-

dien hun reden van bestaan. Deze overwegingen hebben er toe geleid dat Euring

twee vogelsoorten heeft uitgekozen waaraan speciale aandacht besteed zal wor-

den. Deze voorkeursoorten zijn de Rietzanger en de Koperwiek. Het zijn soor-

ten die overal in Europa gevangen kunnen worden, met eenvoudige hulpmiddelen
(mistnetten) en waarvoor geen speciale vangplaatsen vereist zijn. Het terug-

meldingspercentage is niet zó hoog, dat men spoedig in onhandelbaar grote

aantallen gegevens terecht zou komen. Wel kan men veel terugvangsten verwach-

ten, die sterk kunnen bijdragen tot het vaststellen van de trekpatronen.

De keuze van de Rietzanger is mede bepaald door het feit dat deze soort leeft

in moerasgebieden, die in toenemende mate dreigen te verdwijnen. De aandacht

die aan deze soort wordt gegeven kan mede bijdragen aan beschermende maatrege-

len voor dit biotoop, waarvan dan ook andere soorten profiteren (bv. Grote en

Kleine Karekiet, Waterrietzanger, Cetti’s Zanger, Savi’s Zanger, Rietgors,

Baardmees, Blauwborst).
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-

gew i ch t

- vleugel lengte
- tijd van vangen

- type terrein waarin gevangen.

Om vergelijkbare waarnemingen te krijgen is het van belang dat U de methode

van het bepalen van deze extra gegevens eveneens noteert. De vleugel lengte
kan het best worden bepaald door de vleugel plat te drukken tegen de lineaal

en de bocht er uit te strijken, zodat de maximale lengte bepaald wordt

(Svensson, methode 3).

Zij die dieper op dit project willen ingaan en er echt een eigen project

van willen maken (al of niet in groepsverband) worden verzocht contact met

ons op te nemen voor meer gedetailleerde instructies.

A.C. Perdeck


