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Het Woudaapje in het Ankeveense Plassengebied

Maarten Haverkamp

Algemeen

Methodiek en resultaat

Vanaf een plek met een goed overzicht over een bepaalde moeraspias in

Ankeveen werden regelmatig waarnemingen verricht. Tussen 13 mei en 28 juli
werd gemiddeld 12 uur per week waargenomen verspreid over de gehele

daglichtperiode, In totaal werd 78 maal een Woudaapje waargenomen, 68% van de-

ze waargenomen Woudaapjes waren van het mannelijk geslacht. Uit deze

waarnemingen blijkt dat de soort zich de gehele dag laaf zien, hoewel er sprake
was van bepaalde pieken in de aktiviteit. Zo nu en dan was de soort gedurende

langere tijd niet zichtbaar, waarna het Woudaap je zich in betrekkelijk korte

tijd (20 a 30 minuten) meerdere keren liet zien. Hoewel het mannetje zich wat

meer laat zien dan het vrouwtje, is het wel duidelijk dat het vrouwtje een

behoorlijke bijdrage levert in de voedselvoorziening. Wellicht wordt de man/

vrouw verhouding in de waarnemingen scheef getrokken omdat het mannetje zijn

gebied vurig verdedigt tegen sexe genoten. Meerdere malen (7x) werd het

mannetje vliegend achter een ander mannetje waargenomen. Vijf maal werd een

paartje Woudaapje in een soort baltsvlucht waargenomen, dit gebeurde alleen

in de periode 27-6 tot 9-7.

Het Woudaapje is in Nederland een schaarse broedvogel met in totaal 100 tot

120 paar (Texeira 1979).

Het belangrijkste verspreidingsgebied in Nederland wordt gevormd door

begroeide oevers van zoetwatermoerasgebieden, in het midden van ons land

(o.a. Vechtplassengebied). Rijk begroeide rivierstrangen vormen ook een

biotoop voor het Woudaapje. In enkele kreekrestanten van Zeeuw-Vlaanderen

wordt nog door enkele paren gebroed. In het voorjaar en de zomer van 1984

heb ik in het Ankeveense plassengebied vrij intensief waarnemingen aan het

Woudaapje verricht. Hierbij kwamen een aantal belangrijke zaken aan het licht

met betrekking tot het voorkomen en gedrag.
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Discussie

In tegenstelling tot datgene wat algemeen verondersteld wordt; dat het

Woudaapje primair een schemeringsvogel is, wijzen de Ankeveense gegevens in

een geheel andere richting. In de latere avonduren vond zelfs een opmerkelijke

daling van het aantal waarnemingen plaats. Waarschijnlijk verandert de soort

in het broedseizoen de gewoonte om 's avonds te foerageren naar meer overdag.
De soort is dit jaar waarschijnlijk zeer laat tot broeden gekomen vanwege de

slechte weersomstandigheden. Opvallend is dat in een zeer klein gebied
vier van de vijf paren werden aangetrofffen, misschien dat een enkel paartje

over het hoofd is gezien.

Eindconclusie

Ondanks een zeer sterke achteruitgang van het Woudaapje in Nederland,
kwamen in het onderzochte gebied 5 paar tot broeden. Dit terwijl 1984

waarschijnlijk een rampjaar voor de soort is. In de Rijnstrangen kwamen vrijwel

geen exemplaren tot broeden terwijl uit aangrenzende gebieden eveneens zeer

sombere geluiden kwamen.

Toch lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat ondanks de schrikbarende

achteruitgang van het Woudaapje, in het werkgebied van de VWG nog meer paren

broeden dan wordt gedacht. Hierbij denk ik aan de natuurgebieden het Hol en

Vuntus waarin 1 paar door mij werd aangetroffen. Verder onderzoek naar het

Woudaapje lijkt mij noodzakelijk omdat de V echtplassen voor het behoud van de

soort een zeer grote rol kan spelen. Hieraan zal snel moeten worden

begonnen omdat de landelijke prognose zo slecht is, dat verdwijnen van de soort

uit Nederland moet worden gevreesd. Laten we proberen er voor te zorgen dat

we over een aantal jaren niet lezen: "Woudaapje voormalige broedvogel". Te

laat is het niet, getuige daarvan de waarneming van vliegvlugge jonge

exemplaren op 28-7.


