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De opzet was op een vaste plek regel-
matig vangsten te doen, zodat we on-
derzoek zouden kunnen doen aan een 
geringde populatie. De Smienten wer-
den gevangen met behulp van een ka-
nonnet. In de periode 18 februari 2015 
tot en met 23 oktober 2016 vonden 4 
vangsten plaats. Omdat we bij de eerste 
vangst nog niet over kleurringen be-
schikten, werden deze Smienten (62 
exemplaren) alleen voorzien van een 
metalen ring. Bij de overige drie vang-
sten (85 exemplaren) kregen de Smien-
ten ook een gele kleurring met een indi-
vidueel herkenbare code (zie foto).
De met schietnetten gevangen vogels 
worden na de vangst zo snel mogelijk in 
tentjes ondergebracht, waar ze tot rust 
kunnen komen. Daarna worden ze ge-
ringd en worden biometrische gegevens 
verzameld (sexe, leeftijd, gewicht, vleu-
gellengte, koplengte en tarsuslengte). 
Tevens wordt van alle vogels een bloed-
monster genomen en worden cloaca-en 
keelswabs genomen om ze te testen op 
griepvirussen.
De eerste terugvangsten op de vaste 
vangplek betroffen respectievelijk 1 en 
3 Smienten van de vangst van 18 febru-
ari 2015, op 24 oktober 2015 en 1 
maart 2016. Dit gaf al aan dat er een 
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smient vrouw met gele kleurring B5.
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aantal vogels jaarlijks op dezelfde plaats 
overwintert, zoals al vóór de vangsten 
was vastgesteld, omdat er minimaal ze-
ven geringde Smienten waren waarge-
nomen. Aangezien er in de buurt geen 
Smienten worden gevangen en geringd, 
moesten deze wel van de eerste vangst 
zijn. Zeker weten deden we dat echter 
niet, maar het werd  later wel door deze 
vangst bevestigd. Het gebruik van 
kleurringen zou de plaatstrouw nog 
verder  bevestigen. In de herfst en win-
ter van 2016 werden vooralsnog maar 
liefst 13 van de 52 gekleurringde 
Smienten van de winter ervoor op deze 
plaats terug gezien.
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Uit ringonderzoek is bekend dat Smien-
ten afkomstig kunnen zijn uit een zeer 
groot broedgebied, van Scandinavië tot 
ver oostelijk in Rusland. Ook de terug-
meldingen van Smienten uit de West-
wouderpolder laten dat zien. Een man-
netje van de eerste vangst op 18 
februari 2015 werd in het najaar op 7 
september 2015 geschoten te Rostov, 
Rusland op een afstand van 2256 km 
van de Westwouderpolder.  Nog een 
mannetje, ook van de eerste vangst, 
werd op 3 oktober 2016 geschoten te 
Kurgan, Rusland/Siberië, oostelijk van 
het Oeral gebergte, op een afstand van 
3800 km van de Westwouderpolder. 
Maar er werd ook een terugmelding 
ontvangen uit Finland. Dit betrof een 
vrouwtje, geringd op 18 februari 2015, 
dat op de ringplaats op 1 maart 2016 
(kleurring toegevoegd) werd terugge-
vangen en  in juni 2016 werd afgelezen 
te Rovaniemi Finland. Het bijzondere 
aan deze terugmelding was dat de 
kleurring van de betreffende Smient 
werd afgelezen, terwijl zij vier kuikens 
had. Dit vrouwtje werd op 22 oktober 
2016 ook weer teruggezien in de West-
wouderpolder. Dus een mooi voorbeeld 
van plaatstrouw !

Uit de waarnemingen van gekleurring-
de Smienten blijkt dat een behoorlijk 
percentage van de vogels trouw is aan 
hun overwinteringsgebied. Dit zijn ge-
gevens die erg belangrijk zijn om de 
soort en gebieden waar zij voorkomen 
beter te kunnen beschermen. Het is 
zelfs zo dat gekleurringde vogels in hun 
overwinteringsgebied regelmatig wor-
den gezien op dezelfde plaats waar ze 
ook gekleurringd zijn !
Het gaat nog spannend worden of het 
vrouwtje dat in Finland is afgelezen ko-
mende zomer daar weer wordt aange-
troffen, want dat zou ook plaatstrouw 
aan de broedgebieden betekenen.
Vermeldenswaard is nog de waarne-

ming van een gekleurringd paartje dat 
in de winter daarna wederom een 
paartje vormde. Dit zijn gedragingen 
die je alleen maar kunt onderzoeken 
aan de hand van gekleurringde indivi-
duen. Voor zover bekend bij Smienten 
is het zo dat het vrouwtje zorg draagt 
voor het broeden en grootbrengen van 
de kuikens. Het mannetje verdwijnt in 
die tijd naar een ruigebied. Hij zal, als 
het meezit, zijn vrouwtje weer kunnen 
treffen in het overwinteringsgebied, 
waar zij beide trouw aan zijn. Mogelijk 
dat ze elkaar dus daar weer treffen en 
wederom een paar vormen. Iets dat nu 
dus werd vastgesteld.

Voor de toekomst willen we doorgaan 
met jaarlijkse vangsten in de Westwou-
derpolder. De vangsten geven inzicht in 
het jongenpercentage en de geslachts-
verhoudingen Tevens kan jaarlijks een 
monster (bloed, cloaca- en keelswabs) 
genomen worden van de gevangen vo-
gels om ze te testen op griepvirussen. 
Het kleurringen van meer Smienten 
gaat ongetwijfeld een nog beter inzicht 
geven in de plaats- en partnertrouw van 
Smienten geven. Het aflezen is echter 
geen gemakkelijk klus en vergt veel ge-
duld en de nodige ervaring. Maar de re-
sultaten tot nu toe zijn zeer hoopvol !

Waarnemingen van gekleurringde Smien-
ten kunnen worden doorgegeven aan  
onderstaand adres.
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