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De Rietgors

De eerste maal dat ik grondig kennis maakte met de Rietgors was in Oostelijk

Flevoland, toen deze polder nog niet in kuituur was gebracht. Er werden

enkele dagen uitgetrokken om ten behoeve van het rlngonderzoek wat vogels in

deze polder te vangen, Lelystad bestond nog niet en er werd gelogeerd in

Lelystad-haven, Elke morgen togen we er op uit in de hoop een aantal van de

vogels die er zouden zitten, te vangen. Het weer was echter slecht, een

beetje regen en harde wind; geen weer om mlstnetten op te zetten. Toch

werd het geprobeerd op een zanddepot, waar om het verstuiven te voorkomen,
om de meter een regel van een bepaald gewas was gezaaid, In de eerste dagen
liep dit niet in het oog, maar spoedig bleek dat dit gewas zaad droeg waar

de Rietgorzen verzot op waren. Elke morgen in de schemer kwamen ze uit het

riet naar deze zandbult om er de krop te vullen.

Hieruit blijkt al, dat we met een zaadeter te doen hebben, In de broedtijd
worden wel insekten gevangen om er de Jongen mee groot te brengen, maar ver-

der zijn ze bij onkruid te vinden, mits er maar zaad aan zit of onder ligt.

In het onderhavige geval bleven de vogels tot twee uur na zonsopgang; later

was er nergens meer een Rietgors te bekennen. Door de harde wind waren de

vangsten niet groot en daar andere soorten zich eveneens niet lieten zien,
was het resultaat maar povertjes.

WECohen

Het is mij deze zomer weer opgevallen dat je de Rietgors bijna overal ziet

waar maar een beetje water en wat riet is te vinden, In de polder met bijna
dicht gegroeide droge sloten en op kale bouwterreinen waar maar een plasje
of een geul met water en riet aanwezig is. Een hoekje met weelderige plan-

tengroei daarbij en men kan er zeker van zijn op een gegeven moment een vo-

gel op te zien vliegen met een witte veer aan de buitenkant van zijn staart.

We hebben dan bijna zeker met een Rietgors te maken. Het bovenstaande is

ontleend aan een tochtje door de Hulzermeent en braakliggende terreinen in

de Bijlmermeer.
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Er bleef echter een prettige herinnering aan deze tocht over, daar na een

aantal weken een terugmelding van een geringde Rietgors binnenkwam uit

Antwerpen, De vogel was daar op de vogelmarkt door een Nederlander aange-

troffen en omdat deze gors een nederlandse ring droeg, heeft hij hem gekocht

en losgelaten. Deze vogel had dus zijn vrijheid aan het ringen te danken!

De naam Rietgors duldt erop,
dat we deze vogel in het riet moeten zoeken.

Hij komt vrij talrijk voor en waar riet groeit of op al eerder genoemde

plaatsen kunnen wij in het voorjaar het mannetje, vastgeklemd aan een oude

rietstengel, zijn eentonig liedje horen zingen. Wanneer wij dit geluid
eenmaal goed in ons hebben opgenomen, is het gemakkelijk te onthouden.

Bovendien is de vogel in het vroege voorjaar door het laten horen van zijn

zang gemakkelijk in de kijker te krijgen. Bij een wandeling langs het Gooi-

meer of een fietstocht door Flevoland zullen wij de Rietgors zeker niet

missen.

De vorige herfst werd door mij een nieuwe ervaring met Rietgorzen opgedaan.
Voor het eerst werd geprobeerd met geluid een aantal van deze vogels te vang-

en tijdens de trek. Via een band werd de zang van een Rietgors ten gehore

gebracht. Interessant was het hoe sterk deze vogels hierop reageerden.

Tijdens een mooie trekdag, goed weer met een zacht zuidwestenwindje, trekken

de vogels massaal in zuidwestelijke richting. Het was wonderlijk hoe snel

ze, wanneer ze binnen de geluldskring van de kunstmatige zang kwamen, naar

beneden kwamen en in het riet neerstreken. Er moesten toen een flink aantal

Rietgorzen worden gedetermineerd op geslacht en leeftijd. Dit is geen een-

voudige zaak, daar in augustus de zwarte kop van de man verdwijnt en plaats-
maakt voor een bruine schedel, die dan door alle Rietgorzen wordt gedragen.

Zowel man als vrouw, oud en jong, hebben zo ongeveer hetzelfde voorkomen.

Alleen aan de hand van de ondereinden van de kopveren is het verschil in ge-

slacht te zien.

Door de trek heeft er een verschuiving plaats. Rietgorzen zijn trekvogels,

hetgeen echter niet wil zeggen, dat er in de winter geen Rietgorzen zijn aan

te treffen. Wanneer u dit leest is de tijd van de vogeltrek niet ver meer.

Let eens op of u ergens Rietgorzen ziet overkomen. Wanneer u de trek en de

vangst van nabij wilt zien, bel dan eens met 035-60736, misschien is er een

afspraak te maken om dan een keer mee te gaan om zo deze soort beter te leren

kennen.

K. Visser

Enkele leden is het opgevallen hoe weinig vogels er nu nog maar in onze

tuinen te zien zijn, Roodborst, Zanglijster, Merel, Groenling, Heggemus,

Winterkoning, ja zelfs alle soorten mezen, Spreeuw, Zwartkop, Fitis, Vink,

Turkse Tortel, alles is verdwenen, We hopen niet dat het door gifspuiten

komt, maar door het weer. Een deel van die soorten is hier standvogel, en

zou er toch moeten zijn.


