
Korte Mededelingen

het Vogeljaar 60 (6) 2012 311[3ll-312]

Korte Mededelingen

IJsvogelhandleiding vernieuwd

De vernieuwde handleidingis gratis te downloaden

van de volgendewebsites: http://

www. landschapnoordholland.nh'publicaties en

http://www.vwggooi.nl. Op de laatste website is

deze publicatie te vinden door via het menute

kiezen voor:Verenigingen Publicaties (Ijsvogel

DVD). Behalvde de nieuwe handleding staat daar

ook informatieover eeninstmctie-dvd over het

aanleggen van ijsvogel wanden.

Étang des Landes: prachtig vogelmeer in

de Creuse

Injuli 2010 verbleven wij met vriendenin

een huisje in de Creuse, een departement in

het Franse gewest Limousin dat onder

natuurliefhebbersbekend staat om zijn grote

amfibieënrijkdom. De amfibieën stelden ons

wat teleur, waarschijnlijk als gevolg van de

voorafgaande zeer warme en droge juni-
maand, maar wij werden aangenaam verrast

dooreen bezoek aan het Réserve Naturelle

Étang des Landes. Dat ligt iets ten westen

van het dorpje Lussat. Het betreft een vrij

groot,ondiep meer met uitgebreide verlan-

dingsvegetaties en moerassige oeverlanden.

Het water is helder en rijk aan vis. Direct bij
aankomst werden wij al begroet door de

vibrerende roep van de Zwarte Wouw die

daar in flinke aantallen rondvliegt. Voorts

bleek het een komen en gaan van allerlei

reigersoorten. Het foerageergedrag van deze

vogels is in het ondiepe water prachtig waar

te nemen, met name vanuit de diverse

De bekende handleiding over het maken,

onderhouden en controleren van ijsvogel wan-

den is herdrukt. De vernieuwde versie is

aangevuld met veel nieuwe ervaringen uit de

afgelopen periode van acht jaar. Nieuwe

ijsvogelwanden bevorderen het broeden van

IJsvogels. In de handleiding worden vier

verschillendemanieren om een wand te

maken uitgelegd. In

deze uitgave wordt

duidelijk gemaakt hoe

vrijwilligers en

professionals
broedwanden in de

praktijk kunnen

maken. Stap voor stap

wordt toegelicht welke

aanpak nodig is,

afhankelijk van de

mogelijkheden. Veel

algemene aanwijzin-

gen, informatie over controle, onderhouden

ervaringen maken deze handleiding

compleet. Een extra hoofdstukje is gewijd
aan Ijsvogels in de winter.
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observatiehuttendie op strategische plekken

zijn gesitueerd. Rondom het meer loopt een

aantrekkelijke wandelroute, die circa 7 km

lang is. De aan de westzijde gelegen
observatiehut ‘Le Grand Affut’ is een hoog

opgetrokken bouwwerk met een schitterend,

panoramisch uitzicht op het meer met de vele

foeragerende vogels. Hetmeer noordelijk

gelegen observatiescherm ‘L’ Affut des

Hérons’ biedt zicht op een uiterst levendige

reigerkolonie. In de direct aan het water

gelegen bosschages broeden daar Blauwe

Reigers, Purperreigers, Grote en Kleine

Zilverreigers, alsmedeKoereigers en

Kwakken, pal op elkaar. Je hebt beslist geen

telescoop nodig om een en ander te bestude-

ren; het gekrakeel tussen de ruziënde buren

is met een gewone verrekijker prima te

volgen. Op de aan de oostelijke oever van het

meer gelegen parkeerplaats bevindt zich een

informatiepaneel met mee te nemen folders,

waarop onder meer een situatieschets van het

meer. Volgens die folders zouden er ook

Kraanvogels en Visarenden zijn waar te

nemen, maar daarvoor moet je waarschijnlijk
in de trektijd zijn. Een prima uitvalsbasis

voor een bezoek aan het meer is te vindenin

het nabijgelegen Le Mas d’en Haut, een

traditioneelmanoir met mogelijkheden voor

zowel logies als een simpele verfrissing. Op

http://www.lemasdenhaut.nl kunt u daar

meer informatieover vinden.

Ooievaars in de winter

Al enkele jaren zet Stichting Ooievaars

Research & Knowhow (STORK) zich in voor

het behoud van Ooievaars en het verzamelen

van kennis over deze vogels. Dankzij een

aantalprojecten die verspreid over het land

werden uitgevoerd, broedener de laatste

jaren weer op verscheidene plaatsen Ooie-

vaars in vrijheid. De soort doet het goed,
maar er treden wel veranderingen op. Dat

zijn bijvoorbeeld veranderingen in trek-

gedrag maar ook in het voedselaanbod. Ook

in Nederland zijn trekbewegingen zichtbaar,

maar hoe die

precies lopen
dat is nog niet

echt duidelijk.
STORK

organiseert
daaromook

deze winter

weer een wintertelling. Het telweekend is

halfjanuari maar ook waarnemingen van

Ooievaars later in de maand worden nog

bekeken. Dat kan gaan over verplaatsingen,
maar ook over voedselvoorziening,

ringnummers, etc. Behalve de telling wordt

er ook nog een fotowedstrijd georganiseerd.

Kijk voor meer informatie over de telling en

de fotowedstrijd op de website van STORK:

http://www.ooievaars.eu.

P. Coesel, e-mail: p.f.m.coesel@uva.nl.

Inham aan de westoever van

het Étang des Landes, met

zicht op observatiehut ‘Le

Grand Affut’.
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