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Rudy Schippers

Oud Valkeveen

Alternatieve ringplaats

Hoewel we niet mochten ringen op Oud Valke-

veen werd ons begin september de gelegenheid

geboden om de netten op te zettenop een terrein

in de Maaatpolderolder bij de monding van de

Eem. In de periode tussen 5 september en 6

oktober hebben wij daar 1357 vogels geringd en

63 terugvangsten kunnen aflezen van in totaal 40

verschillende soorten. Daarbij zaten een aantal

soorten die we zelden of nooit vangen bij Oud

Valkeveen of vroeger bij Oud Naarden, zoals het

hierboven getoonde porseleinhoen.

Zoals in het rapport over de tweede periode werd

vermeld, was het voor de ringers niet meer

mogelijk om het terrein bij Oud Valkeveen te

betreden, omdat wij als ringstation volgens de

provincie Noord-Holland een vergunning nodig

hebben voor dit Natura-2000 gebied. Hoewel

wij in hetzelfde kadastrale perceel al vanaf 1996

actief waren, zij het enkele honderdenmeters

oostwaarts ter hoogte van Oud Naarden, vond de

provincie dat wij opnieuw de

vergunningsprocedure moeten doorlopen. In

hetzelfde gebied rond Oud Valkeveen zijn er

vanaf de 70-er jaren vogels geringd, maar nu

mag het voorlopig niet vanwege een mogelijke

verstoring van een aantal beschermde

watervogels. De soortenwaarom het gaat zijn de

kleine zwaan, nonnetje, visdief, fuut,

aalscholver, grauwe gans, meerkoet en enkele

eendensoorten. De beheerder van dit terrein.

Staatsbosbeheer, vindt het juist wel van belang

dat wij doorgaan met onze ringactiviteiten. Het

resultaat is dat wij voor het eerst niet in staat zijn

geweest om de CES (Constant Effort Site)-

broedvogelmonitoring te voltooien en

vervolgens konden we ook geen vogels ringen

tijdens de zo interessante nazomer en

herfstperiode. Ook het ringen van zwaluwen bij

hun slaapplaats in het riet was dit jaar niet

mogelijk door de opstelling van Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland(GS).Op het moment

van schrijven hebben we wederom uitvoerig

beschreven aan GS waarom wij van mening zijn

dat onze ringactiviteiten op land en in de

rietzone geen negatief effect hebben op het

welzijn van deze watervogels, en We wachten

met spanning de uitkomst de reactie op onze

briefaf.

Porseleinhoen
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Vangsten in de Eempolder tussen 5 september en 6 oktober2013.

De meest spectaculaire vangst was die van een

kruising tussen een boerenzwaluw en een huis-

zwaluw, waar verder in De Korhaan uitvoerig op

wordt ingegaan door Rob Moolenbeek. Dit was

een bijvangst van het ringen van zwaluwen. Op

de huidige locatie is er een beperkte strook met

riet, waar de zwaluwen de nacht doorbrengen,

zodat we op die op deze slaapplaats konden

ringen.

De putter zien we hier regelmatig en daarvan

hebben we zeven vogels kunnen ringen.

We waren eveneens gelukkig met de vangst van

vijf ijsvogels, wat een indicatie is dat de soort

bezig is om zich te herstellen na een aantal

strenge winters waarin hun populatie sterk

gereduceerd was.

In de nabijheid van de ringplaats stond nog een

perceel met maïs met daarin een groot aantal

ringmussen. Ook dit is voor ons geen algemene

soort waarvan we in totaal zo’n 31 van een ring
konden voorzien.

Putter Ringmus

Soort Nieuw Terugvangst Nieuw Terugvangst

baardman 3 pimpelmees 15 3

boerenzwaluw 694 12 porseleinhoen 1

boeren x huiszwaluw 1 putter 7

bokje 2 rietgors 18

bosrietzanger 2 rietzanger 17 2

braamsluiper 1 ringmus 31

fitis 1 roodborst 27 2

gekraagderoodstaart 1 snor 1

gele kwikstaart 1 spreeuw 7

grasmus 5 1 sprinkhaanzanger 4

groenling 5 tjiftjaf 85 7

grotebontespecht 1 tuinfluiter 18 3

heggenmus 10 1 vink 2

huismus 3 waterral 7

huiszwaluw 1 watersnip 3

kleine karekiet 77 17 winterkoning 15 3

koolmees 14 5 wittekwikstaart 2

knobbelzwaan 1 ijsvogel 5 2

merel 4 3 zanglijster 15

oeverzwaluw 19 zwartkop 231 2
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Een deel van het terrein is nogal drassig en daar

worden regelmatig watersnippen gezien, reden

om daar eens een net bij te zetten. Bij het

betreden van die plasjes vloog een groep

watersnippen op met daarbij ook bokjes en we

hadden het geluk dat een aantal daarvan in de

netten belandden.

Voor de meesten onder ons is een bokje een

zeldzame vogel die je eigenlijk alleen

onverwacht tegen- komt omdat de vogel pas op

het allerlaatste moment opvliegt. Om ze dan in

de handen te krijgen was voor ons toch wel heel

bijzonder. De meeste bokjes die bij ons

voorkomen broeden in Noord- Zweden en

Finland en kunnen enige tijd in ons land

verblijven of verder doorvliegen naar Zuidwest-

Europa en Noord-Afrika.

De watersnippen die we tegelijkertijd in de

nettenkregen hebben een heel wat langere
snavel dan de bokjes.

Wanneer je een watersnip in de handenkrijgt
kun je pas goed zien hoe mooi ze zijn, zoals deze

foto van hun staart laat zien

Omdat waterrallen en porseleinhoentjes tijdens
de nacht trekken, wordende netten in de avond

opgezet en gedurende de nacht en vroege

ochtend gecontroleerd, wat samen met

vangpogingen voor watersnippen gedaan kan

worden.. Je moeter dus wel wat voor over

hebben om deze mooie vogels van dichtbij te

kunnen zien. Normaal gesproken verlaten

porseleinhoentjes al in augustus het land om te

overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Het hierboven getoonde porseleinhoen werd op 6

oktober gevangenen is daarmee een van de

laatste waarnemingen voor het Gooi van dit j aar.

Voor een betere kwaliteit foto’s in kleur kunt u

deze bijdrage ook bekijken op de website van de

Vogel werkgroep www.vwggooi.nl/ en

aanklikken bij 'vogelringstation 1

.

Daar is ook

het verslag over de tweedeperiode in Oud

Valkeveen (Mededeling Vogelringstation No.

12) te lezen dat niet in De Korhaan werd

gepubliceerd.

Mochten er vragen zijn over het bovenstaande en

het werk van het Vogelringstation het ‘Gooi in

zijn algemeenheid dan kunt u een mailtje sturen

naar vrs.hetgooi@gmail.com.

Mededeling Vogelringstation No. 13

Twee bokjes, man boven en vrouwtje beneden

Watersnip

Foto ’s: Rudy Schippers

Watersnip


