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redactie  Jeannette Weijers, Herman Boesveld, Bert Jager, en Bas van Balen. Erelid:
Jan Schoppers

fotoredactie  Joris Bolder
redactieadres  Jeannette Weijers, vlerk@vogelwerkgroeparnhem.nl

vormgeving  Jeannette Weijers

voorzitter  Herman Boesveld, voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
penningmeester  Henk Tamerius, penningmeester@vogelwerkgroeparnhem.nl

bestuurslid  Max Janse
bestuurslid  vacant
bestuurslid  vacant

bestuursadviseur  Ruud Reddingius, r.reddingius@upcmail.nl
ledenadministratie  Henk Tamerius,  ledenadministratie@vogelwerkgroeparnhem.nl

contributie  digitale Vlerk € 20.00 per jaar ( € 17.50 indien per machtiging betaald
   papieren Vlerk € 25.00 per jaar ( € 22.50 indien per machtiging betaald
   donateurs per jaar € 20.00 voor een digitale Vlerk en € 25.00 voor een papie

ren Vlerk
   bankrekening NL35 INGB0003  9834 71 t.n.v. Vogelwerkgroep Arnhem e.o. te

Arnhem
losse nummers  te bestellen door € 4.00 over te maken o.v.v. " jaargang/ nummer "

website  www.vogelwerkgroeparnhem.nl
webmaster  Jorick van de Westeringh, webmaster @vogelwerkgroeparnhem.nl

druk  Editoo, Arnhem
foto omslag  Bosuil - Yarne Sluimer

broedvogeltellingen Veluwezoon  Rob Vogel, rob.vogel@sovon.nl
broedvogeltellingen Gelderse Poort  Joost van Bruggen, 024 - 741 0441, joost.vanbruggen@sovon.nl

trektellingen  Jan Schoppers, 026 - 495 5556, jan.schoppers@sovon.nl
watervogeltellingen  Jan Schoppers, 026 - 495 5556, jan.schoppers@sovon.nl

slaapplaatstellingen  Jan Schoppers, 026 - 495 5556, jan.schoppers@sovon.nl
voorjaarsfenologie  Jos Pilzecker, 0575 - 561 042, jospilzecker@hetnet.nl

wetlandwacht Gelderse Poort
Spijk - Loo

  Eugene Driessen, 0316 - 224 377, ejgm.driessen@gmail.com

wetlandwacht Gelderse Poort
Loo - Lathem

  Jan Schets, 06 - 5135 3865, jschets48@gmail.com

waarnemingenarchief  Admin, Waarnemingen.nl, Ronald Stolk, adm.vwg.arnhem@gmail.com

stadsvogeladviseur Arnhem-Noord  vacant
stadsvogeladviseur Arnhem-Zuid  vacant

adviseur vogelbescherming  Ruud Reddingius, 026 - 362 9845, r,reddingius@upcmail.nl

RICHTLIJNEN   stuur het artikel toe als platte tekst, dus zonder opmaakstijlen. stuur illustra
ties, zoals kaarten, tabellen (Excel) en foto's

VOOR  (JPG, zo hoog mogelijke resolutie) als losse bestanden mee. 
VLERKBIJDRAGEN  geef in de tekst aan waar ze moeten staan en voeg een

   een bijschrift toe. De redactie van de Vlerk corrigeert altijd op
   taal- en typefouten en verbetert waar nodig de leesbaarheid. 
   De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artike

len en behoudt zich het recht voor artikelen
   te weigeren of in te korten c.q. veranderingen aan te brengen.
   overname van informatie uit artikelen is toegestaan met bronvermelding. op

geen enkele wijze mogen foto’s 
   uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden 

zonder voorafgaande schriftelijke 
   toestemmming van de redactie en/of andere rechthebbenden
   de redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden stukken

    wij verheugen ons op uw bijdrage!
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Van de redactie

Kopijsluitingsdatum Vlerk 2023/1: 1 februari 2023

 
Dit is al weer het laatste nummer van het jaar.
 
Mysterybird is even vervangen door een oprechte kerstwens namens bestuur en redactie, maar niet zonder te vermelden dat Theo
van Bremen het opnieuw goed had gezien, want het verfomfaaide dier was inderdaad een Gaai. Geweldig Theo: je staat aan de
absolute kop van trouwe inzenders en hebt ook de meeste goede antwoorden.
 
Ook nog even een korte introductie van een gast-auteur: Wietze Janse. Hij is mijn steun en toeverlaat wanneer ik er met een
determinatie niet uitkom. Met geduld en toewijding legt hij dan, en niet aan mij alleen, maar aan de vele gebruikers van het
Facebook Forum Determinatie van Nederlandse vogels, de kenmerken uit waaraan we hadden kunnen zien om welk dier het gaat.
Zijn artikel over tolerantie tussen waarnemers en spotters was mij uit het hart gegrepen en ik hoop dat ook jullie zijn conclusie kunnen
delen.
 
Hierbij een compliment en een bedankje voor die leden die de oproep uit het vorige nummer ter harte hebben genomen: zonder
jullie bijdragen geen Vlerk! 
 
Hierbij nog een belangrijke mededeling: in tegenstelling tot hetgeen gezegd is in de ALV met betrekking tot de vogelcursus ( die om
te beginnen niet alleen voor nieuwe leden is: iedereen mag zich inschrijven mits men minstens 1 jaar lid is!) wordt een vervolg pas
georganiseerd in januari 2024. Er kunnen 15-16 leden deelnemen en er wordt door loting bepaald wie dat zullen zijn. In de Vlerk editie
van maart zal een leuk verslag gepubliceerd worden van de afgesloten cursus. Ik ben zo vrij geweest de notulen aan te passen.
 
Rest mij nog jullie alvast een stukje voorjaars-hoop mee te geven: want ooit wordt het weer behaaglijker en zullen de eerste vogels
terugkeren. Vergeet niet de oproep van Jos Pilzecker te honoreren en geef tegen die tijd je eerste waarnemingen aan hem door.
 
Jeannette Weijers, vlerk@vogelwerkgroeparnhem.nl

Keep (foto: Michiel Jansen van Galen)
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Van het bestuur
 
Als jullie dit lezen valt er voor velen wel wat terug te blikken.
 
Tegen het einde van het jaar is dat terugblikken een nationale
hobby, waaraan ik ook niet ontkom. Je zou dit wel de post-
coronaperiode kunnen noemen, de voorbije periode van wel
willen, maar niet kunnen. Nu kan er weer van alles, maar wat
willen we dan? Zie het daarover maar eens met elkaar eens te
worden. Die 150 in de Tweede Kamer lukt dat al van geen kant,
laat staan die 350 van de Vogelwerkgroep Arnhem! Deze
beginzinnen vatten al aardig de recent gehouden Algemene
Ledenvergadering (20 aanwezigen) samen. Een verslag daarvan
vinden jullie elders in dit blad.
 
Ik wil het nu hebben over de koers van de club en leid dat in: in
een vorige ALV is gepleit voor meer aandacht voor het tellen en
het turven, het ouderwetse handwerk en dat hebben we als
bestuur opgepakt. De Vlerk wordt zeer gewaardeerd evenals de
excursies, het welkom voor de nieuwe leden en de
beginnerscursus voor diezelfde leden.
 
De lezingen hebben een tijdje stil gestaan, maar die draad
pakken we voorjaar 2023 weer op. Zijn we er dan of willen we
nog wat meer, wat anders? Die vraag hing boven de laatste ALV
en dan valt best wel snel het woord “enquête”. Het lijkt echt waar
te zijn, dat verenigingsleden consumenten geworden zijn en dat
het verenigingsgevoel van samen ergens voor staan aan het
verbleken is. Elke sportvereniging klaagt hierover, maar hoe laat
je een wind de andere kant op waaien?
 
De vergadering vond het een goed idee, de eigen leden te
vragen zich uit te spreken. Het aloude adagium “vraag niet wat
de club voor jou betekent, maar wat jij betekent voor de club”
speelt hierbij een rol. Binnenkort dus een digitale enquête met de
onmisbare woorden “het invullen kost u maar vijf minuten”.

 
Genoeg over ons mensen, hoe staat met de vogels? De
klimaatdiscussie toont aan, dat de natuur bedreigd wordt en zo
ook dus de vogels. Ik ben er eentje van “het glas is altijd half vol”,
dus schrijf ik graag over positieve zaken. Ooit, d.w.z. in 1899,
werd de Vogelbescherming opgericht ter bestrijding van de
jacht op de Grote Zilverreiger, nu gaat het er zo goed mee, dat
het Europese broedgebied met 70% gegroeid is.
 
Dat een vogeltje uit Oost-Siberië nu eens niet in China
overwintert, maar in Drenthe mag ook niet onvermeld blijven, je
weet wel: de Geelbrauwgors!  Het Tv-journaal spoedde zich er
meteen heen. Jullie wisten natuurlijk ook al wel, dat in Indonesië
de Staalborsthoningzuiger en de Fluweelhoningzuiger leven (Bas
van Balen kent die zeker), maar nu hebben ze op de Wakatobi-
eilanden ontdekt, dat daar een andere zuiger rondvliegt, de
Wakatobi-honingzuiger. Kwam niet op het Tv-journaal overigens.
 
Op 29 oktober jl. was het 24 graden en dan lees je over de
trekvogeltelling, dat de Zanglijster de Spreeuw in aantal
verslagen heeft, terwijl ik me afvraag hoelang het duurt, voordat
trekvogels door hebben, dat wegtrekken eigenlijk geen zin meer
heeft, omdat onze winters niets meer voorstellen. De Ooievaars
schijnen dat al aardig door te hebben. Een absolute aanrader
voor hen, die nog meer willen weten over het komen en gaan
van vogels, is het  in boekvorm uitgegeven Sovon-onderzoek
“verschenen of verdwenen”. Besproken worden 49 nieuwkomers
(zonder exoten) en 12 verdwijners, netto dus 37 erbij!! De totale
inheemse vogelbevolking is gegroeid van 148 in 1975 tot nu 187
soorten. Lekker positief hè.
 
Oh ja….niet verder vertellen hoor, maar noteer vast de datum
van 4 april 2023 in je agenda, dat wordt een zeer bijzondere
VWG-avond met hoog bezoek. De rest blijft nog even geheim!
 
Herman Boesveld
voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Algemene ledenvergadering
 
Al weer de tweede keer dit jaar is er een ALV gehouden, dit keer
op 16 november. Zestien geïnteresseerde waren aanwezig in de
Paperclip te Velp. Bij de eerste ALV van 2022 was het financieel
jaarverslag nog niet af, vandaar dat er nog een keer bij elkaar
gekomen werd. Na uitleg van Henk over het financiële
jaarverslag en na goedkeuring van de kascontrole commissie
wordt deze goedgekeurd. Een discussie tijdens de vergadering is
het gemis van activiteiten, elkaar zien, bij elkaar komen,
participeren in de vogelwerkgroep. Corona heeft daar natuurlijk
niet goed aan gedaan. Maar dat het belangrijk is om vaker bij
elkaar te komen is een feit. Verschillende initiatieven verschijnen
aan de horizon die hierin gaan helpen: het vieren van het 40
jarige lustrum is de aftrap. Ook zullen er volgend jaar weer
verschillende lezingen worden georganiseerd en natuurlijk blijft
de excursie commissie actief. Cor de Vaan heeft afgelopen jaar
een introductie excursie georganiseerd voor nieuwe leden. Ook
begin volgend jaar zal er voor de nieuwe leden van 2022 een
activiteit worden georganiseerd. De website beheerder Jorick
geeft aan dat hij input mist van de leden. Er is zoveel meer
mogelijk met onderlinge communicatie. Hier zal in 2023 gezocht
moeten gaan worden hoe dit verder vorm te gaan geven. Ook
wordt er gesproken over de mogelijkheid van een enquête naar
de leden om meer inzicht te krijgen waar we als VWG op de
lange termijn naar toe willen groeien. Spontaan wordt er een
werkgroep in het leven geroepen om hier vorm aan te gaan
geven. Het twee koppig bestuur had eerder dit jaar Jelle Aalders
verloren, maar tijdens deze ALV ben ik als nieuw bestuurslid
gekozen, met als portefeuille onderzoek. Graag zou ik een
onderzoekswerkgroep op willen starten om dit weer nieuw leven
in te blazen. Hier volgt nog later informatie over. Na de ALV wordt
er onder het genot van een sjuutje nog gezellig nagetafeld.
 
Max Janse

Max Janse wordt door de voorzitter met een bloemetje
verwelkomd (foto: Jeannette Weijers)

Notulen Algemene Ledenvergadering
 
Woensdag 16 november 2022
Locatie: Ontmoetingscentrum De Paperclip, Eiberstraat 16, Velp
Aanwezig: Herman Boesveld (voorzitter), Henk Tamerius (penningmeester), Max Janse (bestuur),  Ruud Reddingius
(bestuursadviseur), Jeannette Weijers (redactie Vlerk), Jorick van de Westeringh (webmaster), + 12 leden
Afwezig met bericht: Erik Lam, Rob Lensink, Marin Werker, Jan Schets, Herman Slot, Koos Dansen
 

Opening (om 19.30 uur)
Herman heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering: de tweede ALV dit jaar

Ingekomen stukken
Meerjarenplan
Jaarverslag 2020/21
Jaarplan 2022
 

Notulen ALV 7 februari 2022
Ruud: Naar aanleiding van notulen 13 maart 2019 is zijn vraag of Theo Verhoeven nog in beeld is m.b.t. de Gierzwaluwen. Bestuur
geeft aan dat er contact is geweest m.b.t. de financiering van nestkasten. In principe is dit akkoord. Voorzitter neemt contact op met
Theo om te overleggen. Ruud: De weduwe (Carla Kesler) van Andre van der Aa heeft 950,- overgemaakt aan de VWG, voor de
weidevogels van het Duivense broek. Hoe is de stand van zaken? Henk en Ruud hebben samen contact gehad met een boer uit het
Duivense broek, maar daar is helaas niets concreets uitgekomen. Vereniging Streekbeheer Rijnstromen is ook actief met plas-dras
percelen. Henk heeft daarom contact met Carla gehad met de vraag of het ok is om de gift aan die vereniging over te maken. Dat
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was akkoord en dat heeft Henk uitgevoerd.
Ruud: PR materiaal was op wonderbaarlijke wijze zoekgeraakt. Hoe is de status hiervan? Rob Mulder heeft in juni aangeboden om
nieuw te laten maken voor de Bioblitz in Burgers’ Zoo. Rob heeft zelf ook nog panelen gemaakt. Op het allerlaatste moment zijn de
oude panelen toch nog gevonden in de stadsboerderij. Er waren banners, brochures en posters. Er waren ooit drie folders, maar die
zijn allemaal op. Suggestie uit bestuur: we zouden kunnen herdrukken. Vroeger werden folders gebruikt op SOVON dag echter daar
is de VWG sinds 5 jaar mee gestopt, er was te weinig interesse. Suggestie: meer reclame maken op Groenhorst College (Larenstein).
Momenteel krijgen nieuwe studenten geen folder, maar wel een papieren vlerk. Bestuur zal nog overleggen of er weer folders gedrukt
moeten gaan worden.
 

Jaarverslag 2020/21
Geen opmerkingen
 

Jaarplan 2022
Jorick vraagt zich af of er ook een meerjarenplan gemaakt kan worden. Het lijkt niet altijd duidelijk waar de vereniging voor staat.
Jorick heeft al zo vaak gevraagd om input en foto’s voor de website waar eigenlijk geen reactie op komt. Jorick mist contact met het
bestuur. Excursies gaan heel goed, Vlerk is heel leuk, maar er is erg weinig participatie vanuit de leden.
Jorick en Jeannette zullen beter contact  houden. Jeannette krijgt voor de Vlerk op dit moment genoeg kopij, ook spontaan. Bestuur
gaat onderzoek doen hoe andere VWG dit probleem actief oppakken.
Jorick gaat nadenken over de suggestie om een Faceboek groep te maken i.p.v. Faceboek pagina. Hij stelt dat het lastig is dat
leden meer consumeren dan actief participeren. Het helpt ook niet dat we elkaar als verenging zo weinig hebben gezien. Corona
heeft daar de laatste jaren negatief aan bijgesragen. Echter met de excursies, 40 jarige film avond, vernieuwde lezingen (zie onder),
website en Vlerk hopen we weer meer activiteit te kunnen krijgen binnen de verenging.
Suggestie: ALV zoveel mogelijk combineren met een lezing (zie onder).
Suggestie: een enquête uitsturen om te achterhalen wat er leeft binnen de leden. Raymond Schuurkens heeft dat ook een keer
gedaan. Te denken valt aan: Wat mis je? Zijn er dingen die anders zou willen? Zou je zelf iets willen gaan doen? Is er interesse in
Vogelfotografie. Het bestuur gaat aan de slag met deze enquête. In Vlerk moet gemeld worden dat die enquête komt (bij deze).
Ruud, Jorick, Jane en Jeroen willen het bestuur er graag helpen.
Het geven van een speciale cursus o.a. voor nieuwe leden was een gewaardeerde activiteit. Cor heeft e.a. georganiseerd en 10
nieuwe leden deden mee. In januari 2024 wordt dit initatief herhaald.
Broedvogeltellers komen jaarlijks standaard bij elkaar, onlangs er is ook een BBQ geweest voor de tellers van de Veluwe Zoom,
georganiseerd door SOVON. Max wil graag weer een bijeenkomst voor broedvogeltellers binnen de werkgroep organiseren.
Jeannette: Er is veel interesse in vogelfotografie. Kunnen we hier iets mee? Rubriek in Vlerk, of een lezing over fotografie?
Er is een lacune bij de lezingen. Dat gaat het bestuur nu zelf organiseren.
 

Jaarrekening
Henk geeft uitleg over de stand van zaken m.b.t. de jaarrekening
Er is een mooie kapitaalstoename, mede doordat er door corona geen bijeenkomsten konden worden georganiseerd. In 2022 kon
dat weer wel.
Er zijn geen opmerkingen
 

Verslag kascontrole commissie
Roy Verhoef en Ruud Reddingius hebben kascontrole gedaan en adviseren positief. Roy en Ruud worden bedankt voor hun inzet.
Hun enige opmerking is dat de jaarrekening de volgende keer wel op tijd wordt ingediend.
Roy Verhoef is afgetreden voor de kas controle commissie. Robbert wil zijn plaats graag innemen.
 

Bestuurswisseling
Jelle Aalders is afgetreden.Het bestuur draagt Max Janse voor als nieuw bestuurslid. Stemming tijdens de ALV gaf akkoord. N.B.: het
bestuur bestaat nu uit 3 bestuursleden. Volgens de statuten dient het bestuur uit 5 leden te bestaan, dus hebben we nog 2 vacatures
te vervullen!
 

Rondvraag
Max gaat proberen een startavond voor BMP tellingen te houden in februari/maart i.s.m SOVON
Er was een vraag hoe je het beste kunt beginnen met tellen. Suggestie: MUS tellingen zijn een mooie instap.
40 jarige bijeenkomst in december: er hebben zich al ruim 150 leden met introducees opgegeven.
Vraag over ledenwerven: in hoeverre zijn er de laatste jaren meer studenten lid geworden?. Henk heeft daar geen gegevens van.
 

Sluiting
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Vogelaar in de kijker - Thijs van Peer

 
Naam: Thijs van Peer Leeftijd: 15 jaar 

Woonplaats: Angeren
 

Vertel iets over jezelf:
Ik zit op Aeres in Velp (vroeger Groenhorst College), een VMBO
opleiding voor het werken in het groen(vroeger Groenhorst
College) en daarna wil ik graag naar het Helicon want ik wil
graag boswachter worden. Ik houd ook van vissen, maar
vogelen vind ik echt heel erg leuk om te doen.
 

Wanneer ben je begonnen met vogelen?
Op mijn 11e of 12e jaar, in het eerste coronajaar. Tijdens die tijd
was er niet veel doen. Mijn opa was overleden, en van hem heb
ik een telescoop geërfd. Opa was van alle dieren, niet speciaal
van de vogels. We gingen regelmatig samen de polder in. Dus
toen ben ik gaan rondkijken.
 

Wat is je favoriete vogelgebied in het
werkgebied en waarom?
Eerst vond ik vogelen eigenlijk helemaal niks, maar ik ben toch in
Lingezegen gaan kijken. Ik heb daar vroeger gewoond, in
Rijkerswoerd, en heb het gebied zien groeien. Ik ben steeds
vaker gegaan, en ben het vogels kijken echt leuk gaan vinden.
Uiteindelijk ben ik gaan fotograferen. Het is er erg mooi
geworden en ik kom er nog vaak en graag.
 

Wat was je leukste/ontroerendste/
opwindendste waarneming?
De Roodhalsgans in de Ooijpolder. Ik heb hem samen met mijn
vader gespot. Ik was zo blij dat we de gans hadden gevonden!
 

Hierboven nog enige foto's van Thijs, met daarbij als eerste de
Roodhalsgans. Daaronder een Visdiefje en een Steenuil

Thijs van Peer (foto: Bianca van Peer)

Wanneer ben je lid van onze
vogelwerkgroep geworden? 
Ik ben nu ongeveer een half jaar lid.
 

Wat vind je leuk aan de werkgroep en wat
zou je graag verbeteren?
Ik vind de excursies die worden georganiseerd erg interessant.
Ik weet nog niet wat er te verbeteren valt omdat ik nog maar zo
kort lid ben.
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Ruim een kwart eeuw Huiszwaluwtelling in Rheden en De Steeg
 

Inleiding
Vanaf de zomer van 1996 wonen we in het mooie dorp Rheden.
In het eerste jaar was er nog veel kluswerk in de zomer. Toen we
gesetteld waren begon het ontdekken van de omgeving. Zo is er
in het zuidwesten van Rheden een kolonie van de Huiszwaluw.
Ook in het nabijgelegen De Steeg en op het industrieterrein van
Rheden nestelen Huiszwaluwen. In deze bijdrage een verslag van
de resultaten.
 

Telgebieden
Het dorp Rheden is jaarlijks geteld vanaf 1997. Het dorp De Steeg
en het Landgoed Middachten zijn vanaf 1998 jaarlijks geteld. Het
landgoed zijn in deze de boerderijen De Wolfskuil in De Steeg en
de daar vlakbij, aan het begin van de Eikenstraat gelegen
boerderij Borgh Keppel in Ellecom. De eerste boerderij is
tegenwoordig een paardenverblijf, de tweede is niet meer actief.
De agrariër van Borgh Keppel had het plan om verderop langs
de Eikenstraat een megastal te bouwen. In Rheden had ik het
vermoeden dat er elders ook nog een kolonie actief was. In 2010
heb ik contact opgenomen met Industrieterrein Haveland voor
toestemming om het terrein te betreden. In juli vond ik daar een
flinke kolonie (56 nesten) aan een industrieel gebouw van het
bedrijf Thomassen. De afstand tussen Rheden-ZW - Thomassen is
1,3 km, Thomassen – De Steeg 2 km, De Steeg – De Wolfskuil 1,1
km en De Wolfskuil – Borgh Keppel 0,5 km. De Wolfskuil –
Thomassen 3 km.

Figuur 1. Aantalsontwikkeling van de Huiszwaluw in Rheden-ZW,
vanaf 1998 De Wolfskuil, Borgh Keppel en De Steeg en vanaf
2010 Thomassen. Foto: Huiszwaluw, Harvey van Diek.
 

Resultaten
Rheden. Eind jaren negentig was het gebied waar de nesten
aanwezig waren groter dan tegenwoordig. Toen waren ook
nesten aanwezig langs de Methorsterweg en IJsselsingel. In de
laatste bijna 20 jaar beperkt het areaal zich tot het zuidwesten
van Rheden aan huizen langs de Buurmeesterstraat, Van
Delenstraat en Wurfbainlaan. Dit zijn alle zogenaamde jaren
zestig doorzonwoningen. Begin deze eeuw bereikte de populatie
een dieptepunt met slechts 17 bezette nesten in 2002. In de
periode daarna trad er herstel op in Rheden-ZW tot 2013. De
aantallen waren daarna redelijk stabiel met in het meest recente
jaar maar liefst 62 nesten, het hoogste aantal uit de reeks. Meer
nesten dan ooit maar meer geconcentreerd. In de recente jaren

is er door Sjoerd Wiggers en een betrokken bewoner aandacht
gegeven voor de soort en zijn ook kunstnesten (ca 10-15)
opgehangen. Ongeveer de helft wordt gebruikt en het lijkt dus
zijn vruchten af te werpen. Vorig jaar zijn twee Huiszwaluwtillen
geplaatst in een parkje/boomgaard dat in het verlengde ligt van
de Buurmeesterstraat maar deze zijn nog niet ontdekt.
De Steeg & Middachten. In het begin van de reeks waren er drie
concentraties namelijk in het noorden van De Steeg bij een
voormalige boerderij en de boerderijen De Wolfskuil en Borgh
Keppel. Na vijf jaar, van 9 naar 0 nesten in 2003, was de
nestlocatie in De Steeg verlaten door renovatie en schilderwerk
van de schuur waar de kolonie was gevestigd.
Op boerderij Borgh Keppel hangen de nesten aan de voor- en
achterkant van de oude ligboxenstal (bouwjaar 1969, www.
borgh-keppel.nl). Tussen 1998-2013 varieert het aantal tussen 28
(1998) en 8 (2007). Vanaf 2014 neemt het aantal bezette nesten
af tot 2 nesten in 2020, het laatste jaar van aanwezigheid. In de
recente jaren is er geen vee (koeien) meer aanwezig in de
stallen. Of de achteruitgang en verdwijnen hiermee te maken
heeft is onduidelijk. De Huiszwaluw is niet zoals de Boerenzwaluw
een sterk aan vee gebonden soort. Aan het begin van de sterke
terugval zag ik diverse nesten die er afgevallen waren. Volgens
de agrariër die toen nog actief was op het bedrijf, was dit, en
ook de predatie jongen, het werk van een Torenvalk.
 
Op De Wolfskuil zijn de nesten aanwezig onder het verstek van
de boerderij aan de noordwest, zuidoost en noordoostzijde (in
afnemende belangrijkheid). Maximaal zijn er 53 nesten geteld
(2005) en minimaal 12 (2003). In de hele periode is de boerderij
tweemaal geschilderd waarbij dus ook het verstek. Dit heeft nooit
geleid tot het verdwijnen van de kolonie. Het meeste recente
jaar zijn er 14 nesten geteld net als in 2014 en behoren daarmee
met 2003 tot de minste jaren. In de recente jaren waren de
nesten aan de noordwestzijde het toneel van predatie. Ze waren
onderdeel van het nestonderzoek 2018-20 door de auteur voor
het Jaar van de Huiszwaluw 2018. Nesten waren beschadigd en
(een deel van) de jongen verdwenen. De agrariër beweerde dat
de Ekster dat doet, maar hij had het nooit zelf gezien. Marter is
niet waarschijnlijk omdat het overstek heel breed is. Vermoedelijk
is een uil de veroorzaker. Altenburg & Boudewijn (2020) vonden
predatie van jonge en adulte Boerenzwaluwen door Bosuil in hun
studie gebied tussen Buren en Everdingen. Het aantal
succesvolle legsels was op deze boerderij duidelijk lager dan op
de andere zonder predatie. Prop (2011) vond bij een
nestonderzoek aan Boerenzwaluw in Twente predatie van drie
uilensoorten namelijk Steenuil (23 nesten), Kerkuil (16) en Bosuil
(19). De Steenuil is op deze locatie niet waarschijnlijk, maar
Kerkuil (broedt in schuur Borgh Keppel) en Bosuil zijn beide
broedvogels in de omgeving. Beide soorten zijn de mogelijke
dader(s) van predatie op zowel Borgh Keppel als De Wolfskuil,
maar een heterdaadje is niet vastgesteld. De predatie van
Huiszwaluwnesten is eenvoudig te voorkomen door het plaatsen
van kunstnesten (Prop 2011).
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Thomassen. De kolonie op het bedrijventerrein Haveland heeft
nog niet zo’n lange telhistorie, maar de kolonie is al wel langer
aanwezig (mond. med. medewerkers Thomassen). Het aantal
nesten schommelt tussen 60 (2012) en 29 (2014). De nesten zijn
gebouwd in een overstek waarbij ze aan de binnenkant op een
rand zijn gemaakt (figuur 2). De meeste kolonies zijn aan huizen
en boerderijen in ons werkgebied. Industrie is zeldzamer en
verder alleen aan de orde op het industrieterrein de Kleefsche
Waard in Arnhem.
 

Nestsucces
De noordwestzijde van De Wolfskuil deed mee in het
nestonderzoek door de auteur in het Jaar van de Huiszwaluw. In
2018 (14/5) en ook in 2019 (13/5) en 2020 (12/1) is meegedaan,
(  ) aantal 1e/2e legsels.  Het nestsucces (min. 1 jong
uitgevlogen) was in 2018 goed (89,5%) en vergelijkbaar met het
landelijk gemiddelde van 86,5% (van der Bremer et al. 2020)
maar in de daaropvolgende twee jaren 72,2% (2e legsels
mislukt) en 0,0% (broedsucces klassiek, Nienhuis et al 2015). In
de daarop volgende jaren is er nauwelijks bezetting (in 2022 nog
1) aan de noordwestkant van de boerderij. Dit heeft niet
geresulteerd in een toename aan de andere zijden (daar geen
sporen van predatie). De jaarlijkse overleving op basis van
ringterugmeldingen van adulte vogels varieert tussen 35-45%.  Bij
jongen is dat duidelijk lager met gemiddeld 15%, daarbij speelt
naast sterfte ook geboortedispersie een rol waardoor dus een
onderschatting van de werkelijke overleving (div. litt. in: van den
Bremer et al 2017). Vermoedelijk speelt het tegenvallende
broedsucces de populatie hier parten.
 

Conclusie
De Huiszwaluw heeft landelijk de grootste achteruitgang gehad
in de jaren zeventig en tachtig. In de jaren negentig was er een
stabilisatie en sinds de eeuwwisseling een licht herstel (van
Bruggen 2018).
Rheden en Thomassen volgen globaal de landelijke
ontwikkeling. De andere kolonies geven een afname weer of zijn
verdwenen. Daar is in de recente twaalf jaar een afname
vastgesteld welke afwijkt van de landelijke en Gelderse trend
(lichte toename). Op basis van de onderlinge afstand kunnen
we waarschijnlijk van twee populaties spreken namelijk De
Wolfskuil en Thomassen/Rheden. De eerste zit in zwaar weer,
vooral waarschijnlijk door predatie, en de tweede doet het goed.
Rheden-ZW had in 2022 zelfs het hoogste aantal in de 26 jarige
reeks. Wellicht dat het gebruik van de kunstnesten, veilig en
vallen niet naar beneden, de populatie een boost heeft
gegeven. De kolonie van Thomassen lijkt veilig maar in deze
onzekere tijden van overnames en faillissementen is niets zeker.
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Jan Schoppers

Van Delenstraat, Rheden, een van de straten waar de nesten
achter de dakgoot aanwezig zijn, 20 juli 2022.

Eikenstraat, Ellecom. Ligboxenstal waar voorheen de nesten
aanwezig waren bij Borgh Keppel, 17 september 2022.

De noordwest zijde van de Wolfskuil, Middachten. Opname in
het jaar voordat er sprake was van predatie, 25 mei 2019.
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Thomassen, onderkant grijze rand met een aantal nesten, 9
september 2022.

Thomassen waarbij de nesten achter de grijze rand aan de
bovenkant zitten, 1 augustus 2019.

Nationale vogeltelling 2023
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Het Waterrijk, Park Lingezegen; een vogelkijkbeleving
 
Mijn lievelingsgebied is het Waterrijk als het om vogels kijken
gaat. Het zijn niet alleen de soorten die er voor komen, telkens
als ik er loop of fiets is het samenspel van licht, lucht, wolken en
water een feestje en wordt mijn gemoed op slag vele malen
lichter en verdwijn ik in de vogelwereld. Ondanks de weg die er
midden doorheen loopt, waar de auto’s bij vlagen langs me
heen razen.
 
Als beginnende vogelaar was ik al ondersteboven van de
zwermen Oeverzwaluwen, Visdiefjes, ganzen die als een golf over
me heen vlogen wanneer ik de kijkhut naderde, ik zou iedere
keer dat ik er kwam weer verrast worden. Met dat de tijd
vorderde, vorderde ook mijn kennis en waarnemingen van
andere vogels, zoals de Blauwborst, de Graspieper, de Rietgors,
de Koekoek (jawel luid en duidelijk op de tak van een dode
boom)  en op een stille paaszondagmorgen toen ik langs een
andere bezoekerliep  die opmerkte, “het geluid van een luid
zingende Veldleeuwerik”, de dag kan niet meer stuk.
In 2017 ben ik begonnen met vogels kijken. In Meinerswijk zag ik
door een oud geleend model verrekijker(Leica/ Zeiss model) een
Putter door het glas, wowww, wat een kleuren en hoe leuk ze te
zien eten op de kaardebollen. Wat later in 2020 heb ik een
betere verrekijker (Bynolyt 8 x 42) gekocht, het voelde als een
schat. En tegenwoordig ga ik eens mee met een excursie om
door een telescoop te kijken, het gaat alsmaar verder. Maar het
is duur spul allemaal, dus ik houd het bij mijn verrekijker. Helaas
geen foto, maar wel een getekend exemplaar putter; ook iets
wat ik ben gaan doen door het vogels kijken.
 
Even terug naar het Waterrijk, waar ik nieuwsgierig naar werd.
Hoe is dit gebied er gekomen? In 2019 ging ik op een lente
avond mee met Twan Teunissen, boswachter bij
Staatsbosbeheer, met nog een 10 tal andere vogelaars. Dat was
in de avond en wat hebben we veel vogels gezien samen.
Hoogtepunt was de Roerdomp die we heel duidelijk konden
horen met zijn hoempende geluid, magisch zo samen te
luisteren tijdens zonsondergang. Ik kan wel zeggen dat mijn
zintuigen beter aanstaan sinds dit vogelavontuur en ik kan ook
zeggen: daar wordt een mens gelukkiger van. Je ziet meer, hoort
meer en je gaat meer samenhang ontdekken in dit geval tussen
vogels en hun biotoop. Maar goed, dat Waterrijk is er dus
gekomen als buffer tussen Nijmegen en Arnhem, een groene
zone. Al in 1993 ontstaan de  eerste ideeen voor park
Lingezegen, tien jaar later wordt het idee pas uitgewerkt en in
2008 komt er een samenwerking tot stand in een overeenkomst.
En daar zijn heel wat partijen bij betrokken. Gemeentes,
provincie, stadsregio, staatbosbeheer, Waterschap Rivierenland.
Er ging een wereld voor me open ook op dit gebied. Wat een
wonder dat het lukt om zo samen te werken dat het gebied er
daadwerkelijk komt. Ik had geen idee. De waterstanden, de
aanvoer van water, de afvoer van water, de bomen/
struikenclusters, het riet dat in de eerste jaren beschermd moet
worden tegen de ganzen die gek zijn op jong riet. Ik moet
zeggen dat het mij hoop geeft dat wij mensen tot veel in staat
zijn en een stuk natuur terug weten te brengen in een snel
versteende omgeving.
 
Tussen 2010 en 2016 is het gebied dan aangelegd en vanaf het
moment dat het gebied was ingericht verschenen daar de

Visdiefjes, Kluten en Kleine Plevieren die er kwamen broeden op
de twee aangelegde schelpeneilandjes. Een onverwacht
succes. Het gebied is aangelegd op komklei, zware klei die de
rivier de Rijn voor de bedijking afzette in moerassen op enige
afstand van de rivier. Weer wat geleerd, want ik had geen idee
dat de rivier hier gestroomd heeft. En zo gaat de fascinatie voor
het gebied door en valt er steeds weer wat te leren en
ontdekken. Vorig jaar was ik erbij, toen de schelpeneilandjes
werden opgeschoond, weer een nieuwe ervaring, nu heb ik met
mijn eigen handen nog iets toegevoegd (of liever weggehaald)
aan het leefgebied van de vogels, nu zit ik er met mijn hart
helemaal in!
 
Irma van Loo (lid van de VWG sinds 2021), september 2022
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Excursie Vreugderijkerwaard en Reevediep 24 september 2022
 
Het is nog duister als we verzamelen en het miezert een beetje.
De weersvoorspelling is niet heel gunstig maar we zijn
optimistisch. Voor mijzelf kan de dag toch al niet stuk want na
een lange periode waarin ik bijna niet kon lopen voel ik me
eindelijk weer zeker genoeg om mee te gaan met een excursie.
Ik heb het zo gemist! 
 
Als we aankomen bij de Vreugderijkerwaard is het eigenlijk niet
veel lichter geworden en het miezert nog steeds. Maar we zijn er
en de vogels ook en wat wil een mens nog meer. Vanaf de dijk
zien we ze zwemmen en scharrelen, met als meest opvallende
soorten Casarca en de Watersnip met zijn enorme snavel en de
Bonte Strandloper. We lopen door naar de kijkhut die, voor de
verandering, ook geschikt is voor mensen korter dan 1.80m. De
Boerenzwaluwen buitelen om de hut, jagend op de talrijke
mugjes. Ook een Bruine Kiekendief is op jacht. Vanaf hier
hebben we beter zicht op de vogels en zien we dat nog veel
meer Watersnippen zijn. Verder nog Wintertaling, Smient,
Canadese Gans, Aalscholvers...
 
Na de koffiepauze gaan we naar het Reevediep, evenals de
Vreugderijkerwaard gecreëerd om ruimte te maken voor de
rivier. Door de regen van de laatste weken waren de velden
ondergelopen, nog te zien aan een omgekeerde vlag die
midden in de watervlakte stond. Geen ideale omstandigheid
voor steltlopers. Er waren wel veel Kieviten en eenden en ook
Lepelaars. In de dagen ervoor waren nog Witoogeend en
Krooneend gezien maar die hebben we niet kunnen ontdekken.
Wel Tafeleendjes, ook leuk. En wat heel leuk was, opeens kwam
er een hele zwerm vogels aanvliegen die Lepelaars bleken te zijn
en vlak bij ons landden. Op de terugweg ontdekte Gert een
Tapuit die een stukje met ons op vloog en toen ook nog een
tweede. Groepsfoto op de Vossemeerdijk (foto: Koos Dansen)

 
Buienradar had beloofd dat de regen weg zou trekken en
inderdaad hield het op met zachtjes regenen, het ging nu
harder. Maar onder de plu van Koos hadden we daar weinig last
van en de stemming zat er goed in. Zo goed dat we besloten om
ook nog het Vossemeer aan te doen. Daar werden we nog
getrakteerd op een vlucht Goudplevieren, Pijlstaarteend,
Kemphaan en als kers op de taart... 7 Reuzensterns. 
 
Als dan eindelijk de beloofde opklaringen zich aandienen staan
we op de Vossemeerdijk te genieten van een waterig zonnetje
boven Kampen terwijl we boven de Veluwe de donkere wolken
nog zien hangen. Moe maar voldaan rijden we terug naar
Arnhem, wat nog een avontuur op zich wordt omdat de A50 is
afgesloten. Maar dat is een ander verhaal.
 
Annemiek Demon
 

Waarneming: Buizerd
 
In de ruim 5 jaar dat ik nu vogels spot heb ik in het Duivense
Broek honderden Buizerds gezien. Dat is de reden dat ik ze
zelden nog fotografeer.
 
De Buizerd van de foto vloog enkele seconden laag voor me uit
door de Kerkstraat. Alsof hij wilde zeggen 'ga er maar langs',
ging hij boven de weg op een tak zitten. Daar zat hij in al zijn
kleurenpracht, in het zonnetje.
 
Toen dacht ik: dit is er een waarvoor ik stop om een foto van te
maken.
 
Inmiddels is de foto al een tijdje mijn bureaubladfoto op de
laptop. Ook staat ie in de woonkamer op de piano.
 
Herman Slot
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Vogels kijken vs. vogels spotten
 
Vogels spotten is tegenwoordig erg in, je kan bijna het veld niet
ingaan of je komt wel iemand tegen die je vraagt of je nog wat
‘gespot’ hebt? Toch is vogels spotten niet een term die
algemeen geaccepteerd wordt, vaak zie of hoor je opmerkingen
‘wij spotten geen vogels maar wij kijken naar vogels!’. Vanwaar
die aversie van sommige vogelaars tegen het gebruik van het
woord spotten?
Hierbij een voorbeeld, wat mijn verhaal hopelijk verduidelijkt.
Stel: je staat voor het van Gogh museum en je wil graag samen
met je reisgenoten naar binnen. Welke vraag stelt je hen dan? 1.
Zullen we naar binnen gaan om de schilderijen te bekijken? of: 2.
zullen we naar binnen gaan om de schilderijen te gaan spotten?
 
Ik weet zeker dat je hier voor optie 1 kiest, en waarom? Omdat
optie 2 bij dit voorbeeld niet hoort. En waarom niet: je gaat niet
naar binnen om een vluchtige blik op de schilderijen te werpen
(spotten!), je gaat naar binnen om de schilderijen goed te
bekijken, er van te genieten. Wat heeft de schilder afgebeeld,
welke kleuren of verf zijn er gebruikt, in welke kunststroming valt
het, hoe is de verf opgebracht, in grove of fijne streken, hoe mooi
is er met licht gespeeld..... je bekijkt de schilderijen tot in detail
en maakt er misschien zelfs een (kleine) studie van.
 

Terug naar het vogelen.
Ik zie in de tegenwoordige tijd twee categorieën vogelaars
(grofweg, er zijn natuurlijk vele grijstinten), maar laat ik met de
eerste beginnen.
Dat zijn de vogelaars die in de jaren zestig, zeventig, tachtig, tot
in de jaren negentig zijn begonnen met vogelen. In die tijd had
je geen internet, er waren geen determinatie apps, geen
waarneming.nl waar je alle waarnemingen kon vinden, geen
dikke camera en lens waarmee je (bewijs)platen kon maken, er
was bijna niets van dat alles.
Zij trokken het veld in met een verrekijker, vogelboek, notitieblokje
en schetsboekje, en daarmee moest je het doen. Determineren
gebeurde ter plekke. Je zat uren te wachten, te kijken, dan
kwam het vogelboek erbij. Daar leerde je van kleine, middelste
en grote dekveren, dat die lichte toppen kunnen hebben, die
dan een vleugelstreep vormen, tertials, handpennen,
handpenprojectie, tibia van verschillende kleuren en lengtes,
dat een wenkbrauwstreep niet de oogstreep is, en onder-/
bovenstaartdekveren niet de stuit. Daarmee moest je aan de
slag, in het veld dus! Je zag dat vogels zomer- en winterkleden
hadden en dat juveniele/jonge vogels er heel anders uitzagen
dan hun ouders, dat meeuwen er 4 jaar over deden voordat ze
uiteindelijk hun volwassen kleed hadden, en dat daartussen vele
verschillende uitvoeringen zaten. Elk jaar weer een ander kleed
verder uitontwikkeld. We zagen dat verschillende soorten vogels
ander gedrag vertoonden, we bestudeerden dat. We deden
aan territoriumkartering en werkten mee aan de eerste
broedvogelgidsen van Nederland, we stonden op duintoppen
en dijken trek te tellen en verwerkten dat tot rapporten. Dat alles
werd verzameld door bijvoorbeeld organisaties als
Vogelbescherming, Sovon, NOU en Dutch Birding, publicaties
verschenen en al die kennis werd verzameld en uitgegeven in
mooie boeken. Niet dat dat nu niet meer gebeurt, maar toen
was dat de hoofdmoot van vogels kijken.
In al deze kennis was in die jaren een mooie en snelle

ontwikkeling, wat bijvoorbeeld tot uiting kwam in de vogelgidsen.
Zo kennen de oudere vogelaars allemaal nog het gidsje ‘Zien is
kennen’ en zijn daarmee wellicht begonnen op hun eerste
tochten. Maar die notitieblokjes en schetsen in het veld gingen
gaandeweg meer kennis opleveren. Een nieuwe gids, de
Peterson (ook wel bekend als de Kist) verscheen, en dat was een
grote stap vooruit. Ondanks het formaat ging die gids altijd mee.
Daarna verschenen de Bruun en de Heinzel, de laatste ook met
veel Europese ondersoorten beschreven en getekend, dus weer
een stap voorwaarts. De Lars (Jonsson) verscheen, met zijn
mooie natuurgetrouwe platen, gevolgd door meerdere andere
gidsen en uiteindelijk de Collins/ANWB gids, waar zeer veel
informatie op compacte wijze in is vermeld. Sinds kort is er nu het
Handboek Europese Vogels, met nog meer gedetailleerde
kennis. En dit betreft alleen nog maar de vogelgidsen, daarnaast
verschenen er natuurlijk ook vele onderzoeken en boeken over
broedvogels, vogeltrek, voedselkeuze, ecologie, etc.
 
Dan blijk ik zelf nog maar een eenvoudig onderzoeker te zijn
geweest, ik noteerde veel, tekende wel, maar mijn werk valt nog
steeds in het niet bij dat van de echte onderzoekers. Lees op dit
moment wat werken van Rob Bijlsma, een man die vanaf zijn
jeugd echt alles noteerde: niet alleen de vogels en hun gedrag,
maar ook het verloop van voedsel in de jaren, bijvoorbeeld
mastjaren van beuken, piekjaren van Veldmuizen, doodgereden
Hazelwormen op fietspaden, drukte van verkeerswegen over de
afgelopen 40-50 jaren, kappen van bomen en bospercelen, je
kan het zo gek niet noemen of hij heeft er wel iets over
genoteerd. En al die informatie, niet alleen van hem, is
verzameld en gepubliceerd in mooie rapporten en boeken.
 
En ja, die oude garde laat hun werk echt niet wegzetten als
spotten, oppervlakkig kijken. Nee, zij hebben vele uren werk
besteed om tot al deze kennis te komen. Bestuderen en kijken,
alleen onder die noemer valt hun werk, waag het niet spotten te
noemen!
 
Nu vanuit het bovenstaande de oorsprong van de aversie tegen
het woord ‘spotten’ hopelijk duidelijk is, is het dan inderdaad erg
om het woord ‘spotten’ nog in de mond te nemen? Natuurlijk
niet, alles mag, maar met dit verhaal hoop ik wat meer begrip
aan beide kanten te kweken zodat de serieuze waarnemer niet
meteen aanslaat als de onwetende maar
geïnteresseerde voorbijganger een iets andere vocabulaire
bezigt.
 
Want we hebben ook de volgende generatie vogelaars
(waaronder de vogelfotografen, worden weggezet maar ook zij
zijn gelukkig vogelaars!) die begonnen en opgegroeid zijn in de
afgelopen 10-20 jaar.
Zij hadden en hebben internet tot hun beschikking, herkennings-
apps, dikke vogelboeken/gidsen, fora en determinatie groepen
op (sociale) media en een dikke camera met superlens
waarmee (bewijs)platen geschoten kunnen worden om achteraf
nog eens te bekijken en de oorspronkelijke determinatie te
checken, eventueel met behulp van derden. Studie is veel
minder noodzakelijk, ‘alles’ is wel ergens terug te vinden of
vragen.

13Jaargang 39/4 2022



 
Ook lezen zij op het internet niet anders dan het verengelste
woord ‘spotten’, je hebt zelfs ‘spotting scopes’, zij zijn vertrouwd
met deze woorden en schromen ook niet deze te gebruiken.
Een generatie die niet begonnen is met verrekijker, vogelboek,
notitieblokje en schetsboekje, maar die vaak begonnen zijn met
het zien van mooie foto’s van anderen op internet. Daarna werd
de fotografie apparatuur aangeschaft, want die mooie foto's
wilden zij ook. Aanvullend een cursus Natuurfotografie en
Photoshop. Een heel ander beginpunt dus, met daardoor ook
een heel andere invulling van de hobby.
De huidige generatie hoor ik over gouden uurtjes, zon in de rug
hebben, kunnen we een stapje dichterbij voor net meer pixels en
scherpere foto, het op de buik liggen en de vogel op ooghoogte
hebben, ‘verplichte’ vage achtergrondjes met vermijden van
storende elementen op de foto, etc. Heel anders dan de
conversaties binnen de oude garde, die het alleen kon hebben
(gechargeerd gezegd) over dekveren, vleugelstreepjes, teugels
en tibia.
Bij de moderne vogelaar volgt ‘s avonds thuis het bekijken van
de foto’s. Bekijken, deleten, bewerken, verscherpen, mooie
uitsnede maken ….. en als de foto geheel geworden is van wat
ze ervan verwachten en hoopten, dan volgt de climax.
Namen kunnen indien nodig worden opgevraagd op fora, daar
is dan nog genoeg tijd voor, we hebben de platen nog. Het
huidige eindresultaat is een mooie foto, voor in een boek, niet
altijd een stuk toegevoegde kennis, maar even mooi en valt ook
evengoed van te genieten.

 
Uiteraard is er een onderscheid tussen de door mij beschreven
groepen, en het spreekt voor zich dat niet iedere vogel-genieter
in de vermelde twee hokjes ingedeeld kan worden. Ik zie echter
wel een verandering/toevoeging van ‘de vogel’ als studieobject
naar de vogel als fotografie-object. Natuurlijk geeft een ieder zijn
eigen persoonlijke invulling aan zijn hobby, maar ik hoop dat we
naast het spotten en fotograferen, toch ook blijven kijken,
studeren en publiceren.
 

Mijn conclusie:
Ik hoop dat de vogelspotters begrijpen waarom er vogelaars zijn
die bij het horen van het woord ‘spotten’ hun vele werk in een
klein hoekje weggezet zien worden, dat zal beslist de bedoeling
niet zijn maar geeft wel het gevoel.
Ik hoop dat vogelkijkers begrijpen dat de vogelspotters vaak een
andere start hebben gehad, de uitdrukking ‘vogels spotten’ voor
hen een andere invulling en betekenis heeft, en dat het ook
geen probleem hoeft te zijn om dat woord ook te gebruiken.
 
Wietze Janse
 

Humes Bladkoning - Katwijk (foto: Wietze Janse)

Grauwe Klauwier - Grote Peel (foto: Wietze Janse)

Pestvogel - Oudeschild Texel (foto Wieze Janse)
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bijzonderheid tijdens onze excursie werd voor dit nazomerseizoen
de 28e IJsvogel gevangen, allemaal verschillende exemplaren
dus.
 
Als de gelegenheid zich voordoet zou ik zeker aanraden om een
keer mee te gaan met een excursie naar een ringlocatie; het
was echt een unieke ervaring!
 
Nog een aantal handige websites:
Op https://www.trektellen.nl/count/view/748/20220925 kun je
zien wat er die dag geringd is bij de Ooijse Graaf. De datum
aanpassen voor een andere dag kan uiteraard ook.
Als je meer wilt weten over het CES project: https://
vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ces-het-
constant-effort-site-project
En als je geïnteresseerd bent en er over denkt om het
vogelringen te gaan leren, kijk dan op: https://vogeltrekstation.
nl/nl/aspirant-ringer
Met dank voor Ward Hagemeijer en zijn team en voor Cor de
Vaan besluiten we deze mooie ervaring op het terras van de
Thornse Molen.
 
Riet Luyten

 
Met negen personen nemen we deze zondag deel  aan de
excursie, die door Vogelwerkgroep Arnhem georganiseerd was.
De excursie was, vanwege slecht weer, een week verzet, maar
deze dag is het prachtig, zonnig nazomerweer.
 
We verzamelen bij de Thornse Molen en lopen van daar uit een
klein stukje naar de ringplaats.
Daar zijn een viertal mannen sinds 06.45 uur al druk in de weer;
aan een soort kapstokje hangen allerlei linnen zakjes met min of
meer druk bewegende inhoud. De mannen zijn geconcentreerd
en werken gestaag door, netjes op volgorde, want ze willen de
vogels niet te lang in een voor hen stressvolle situatie houden. De
vogels worden allereerst op naam gebracht, geringd, gewogen
en gemeten, en er wordt vastgesteld of het  om een juveniel of
adult exemplaar gaat en of het een mannetje of een vrouwtje
betreft. De leeftijd stellen ze vast aan de hand van de kleur, maar
ook, heel subtiel, aan de kleurverdeling van de vleugels en aan
de lengte van de vleugels. Aan die vleugels kunnen ze ook goed
vaststellen in welk stadium ze zitten van het ruien. Dit wordt ons
allemaal tussen de bedrijven goed uitgelegd en onze
bewondering voor de kennis en ervaring van de mannen is dan
ook groot. Er was ook een ringer in spé bij, de jonge dochter van
één van de ringers die al aardig ervaren was in het overnemen
van de vogels om ze vrij te laten.
 
De vogels worden gevangen in een lang gespannen mistnet van
234 meter lengte en de rallen in een kooi die in het water
geplaatst is. Ze beginnen met ringen vanaf half augustus en
gaat door tot in november. Aanvankelijk zelfs iedere dag, later
neemt de frequentie wat af. Het ringen in het voorjaar gebeurt
volgens een andere procedure; Nederland maakt sinds 1994
deel uit van een groter project, het CES (Constant Effort Site). Dit
project, in 1983 gestart in Engeland, verschaft aanvullende
informatie op verschillende nationale en Europese
vogelonderzoeksprojecten zoals broedvogelinventarisaties,
nestkaartproject en ringonderzoek aan trekvogels. Momenteel
krijgt de verhouding juveniel/adult en de overleving de meeste
aandacht in dit project. In Nederland zijn met dit doel 51
ringvogelstations actief.
 
De ervaringen van ons bij het ringstation overtroffen onze
verwachtingen. Het was een geweldige ervaring om vogels van
zó dichtbij te zien. Het leuke was dat ze voor ons een paar
bijzondere vogels “gereserveerd” hadden waaronder drie (!)
Waterrallen, twee IJsvogels, Cetti’s zanger, Sprinkhaanzanger,
Rietzanger en Tjiftjaf naast een groot aantal Kleine Karekieten,
Zwartkoppen en nog een enkele Koolmees, Pimpelmees,
Winterkoning, Roodborst en Heggemus. Grappig was het zeer
verschillende gedrag van de vogels: de Rallen fel en in de
aanval; de ringers moesten oppassen voor de flinke snavel en
poten. De Rallen werden op de grond gezet na de meting
waarna ze meteen wegrenden. Andere vogels bleven even
beduusd op een hand zitten alvorens weg te vliegen. De kleinere
vogels werden eerst weer een beetje warm geblazen tussen de
handen om onderkoeling te voorkomen. Omdat je de vogels
van zó dichtbij zag kon je ook goed de kleurpatronen zien: bruin
heeft dan nog verrassende kleurschakeringen al staat de
IJsvogel natuurlijk op eenzame hoogte wat kleur betreft! Als

Excursie vogels ringen Ooijse Graaf - zondag 25 september

Het ringen van een Waterral ( foto: Cor de Vaan)
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Winterkoning (foto: Cor de Vaan) Waterral (foto: Marguerite Sweers)

Tjiftjaf (foto: Marguerite Sweers)

Mijmering
 
Een duif 
Duif, duif, dappere duif
’t Dodo-achtige,
Klei, hout, rots of diamant-prachtige
Trots en zelfbewust
paradeer je daar in ’t rond
Alsof ik bij jou mijn rust hervond.
 
Zachtaardig, vriendelijk het gekoer
Of hij enkel voor de vrede is
 en het al dan niet omstreden is
’n  concurrent  kan gerust ’n opdoffer krijgen
’t lukt ‘m al vleugelklappend aan het spit te rijgen

 
Dienstig om niet al die woede op te kroppen
’t kan  zomaar de darmpjes van zijn jong verstoppen.
Met dank aan de ingebouwde gps
koerst ie in elke  richting met succes.
‘k weet niet is ’t wel oke ?
draagt de roek zijn onnomatopee ?
 
Zo vriendelijk, aardig
’t duivenleven  waardig
Of heb ik dat;
door ons afval een “vliegende rat” !
Soms om te schieten maar ik heb ze hoog
De lach en treurduif houden het droog
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Schema van voorjaarstrek in ons werkgebied
 

Inleiding
Na meer dan 40 jaar fenologielijsten verzamelen is het
aankomstpatroon van de 45 soorten goed in kaart gebracht.
Mede op verzoek van enkele leden volgt hier een overzicht
wanneer een soort gemiddeld genomen aankomt. Het is
bedoeld als leidraad om je eerste waarneming in te schatten,
maar blijf svp ook latere waarnemingen insturen op je
fenologieformulier!
 

Methode
Per soort zijn alle waarnemingen over de jaren op een hoop
gegooid en daarna is de datum van 10%, 25% en 50% bepaald.
In de grafieken staan de soorten op volgorde van de 10%-
datum. Het gaat hier om de voorhoede dus. De periode tussen
de 10%- en 25%-datum is geel gekleurd. Van 25% naar 50% kleurt
blauw, in die periode kun je een soort met een beetje moeite al
vinden.
Voor de leesbaarheid start de eerste grafiek in de eerste week
van maart. Daardoor vallen twee soorten buiten de boot, soorten
waarbij regelmatig overwinteraars verwarring zaaien. De
Scholekster heeft 10% van de waarnemingen al op 17 januari,
25% op 13 februari en 50% op 25 februari. Bij het Witgatje gaat
het om 18 februari, 13 en 29 maart.
 

Langzame aankomst
Soorten die schijnbaar ‘binnendruppelen’ (dus met veel tijd
tussen de percentagedatums) komen zonder uitzondering vroeg
in het voorjaar. Tussen 10% en 25% zit bij de Scholekster een
periode van bijna 4 weken, bij het Witgatje 23 dagen. Het gat
van 10%- naar 50%-datum duurt voor beide soorten 39 dagen.
Op enige afstand volgen Oeverloper (resp. 13 en 20 dagen) en
vrij opvallend ook de Zwarte Ruiter (10 en 24 dagen).
 
Let op, dit gaat over alle jaren samen! Per jaar kan de aankomst
van deze soorten veel compacter zijn. De invloed van het weer is
in deze wintermaanden echter zo groot dat de verschillen per
jaar flink groot kunnen zijn.
 

Snelle aankomst
Verder in het voorjaar komt de trek vaak in golven en veel korter
op elkaar. De kortste fase tussen 10% en 25% zien we bij Fluiter en
Wielewaal: maar 2 dagen! Voor Koekoek en Gierzwaluw is het
maar één dag meer.
 

Bij de periode van 10% naar 50% staat de Fluiter alleen aan kop.
De helft van alle waarnemingen valt binnen welgeteld één week,
tussen 21 en 28 april! Koekoek, Tjiftjaf en Fitis hebben er 8 dagen
voor nodig. Met nog een dag meer, maar nog steeds snel, volgt
een hele rij soorten: Zwarte Stern, Zwartkop, Grasmus, Grote
Karekiet, Bonte Vliegenvanger en Wielewaal.
 

Verband winterkwartier en
aankomstpatroon?
Je zou denken dat soorten die dichtbij ons land overwinteren wel
snel zullen binnenkomen. Maar juist het tegenovergestelde lijkt
waar.
 
Soorten met de grootste spreiding arriveren vroeg (regelmatig
zelfs winterwaarnemingen) en komen vaak uit West-Europa.
Alleen de Zwarte Ruiter en mogelijk deels de Oeverloper komen
vanuit Afrika.
 
De soorten die ineens overal te horen zijn en massaal bij ons
kunnen binnenvallen overwinteren bijna allemaal in Afrika ten
zuiden van de Sahel en verder. Zijn de omstandigheden gunstig,
dan gáán ze ook….. Enige uitzonderingen hierop zijn Tjiftjaf en
Zwartkop. Die komen vooral uit zuidwest-Europa en overwinteren
bij ons in toenemende mate. De laatste etappe doen ze
blijkbaar wel massaal, gezien hun korte normale
aankomstperiode van 8-9 dagen.
 
Jos Pilzecker
 
 

Appelvink (foto: Jeannette Weijers)

17Jaargang 39/4 2022



18 Jaargang 39/4 2022



Excursie IJmuiden - 5 november 2022
 
Zaterdagmorgen 5 november, de wekker gaat al vroeg.
Om 7:00 uur vertrekken we vanaf de carpoolplek naar de
Zuidpier van IJmuiden voor een excursie onder leiding van Ineke
Wesseling en Bob Coenen. Onderweg wisselen zon en regen
elkaar af en we worden getrakteerd op een paar mooie
regenbogen. De buienradar wordt druk geraadpleegd: “het blijft
vanochtend droog, nee toch niet, ja toch wel”. Nou we zien het
wel.
 
Aangekomen in IJmuiden gaan we eerst in de haven kijken of
daar wat ‘leuks’ te zien is. Een Dodaarsje dobbert vrolijk rond en
er zwemt een eenzame Fuut maar meer is er niet te zien, dus op
naar de pier. Zodra we de hoek om zijn richting de pier worden
we van onze sokken geblazen door de wind en gaat het toch
nog behoorlijk regenen. We schuilen even onder een
overkapping maar het wordt al snel droog dus we lopen verder.
Aan de voet van de pier wijst Bob ons op een Oeverpieper,
verder zien we een Paarse Strandloper en wat Steenlopers. Deze
drie soorten, al scharrelend tussen de rotsen,  vergezellen ons de
hele wandeling naar de kop van de pier.
 
Onderweg zien we ook nog een Roodkeelduiker in winterkleed.
Op de kop aangekomen hebben we een mooi weids uitzicht
over de zee waar we een paar Zeekoeten en een Alk zien
zwemmen. Ook natuurlijk veel Grote Mantelmeeuwen en
Zilvermeeuwen waarvan we de leeftijd proberen te
determineren. Een Aalscholver heeft een enorme vis gevangen,
bijna even groot als zijn lichaam. Gefascineerd kijken wij hoe hij
deze naar binnen werkt. Daarna houdt hij zijn nek een tijdje
uitgestrekt om de vis te laten zakken. Hij laat nog net geen
boertje.

 
Tijdens de wandeling terug verbazen we ons erover dat de
Paarse strandlopers en Oeverpiepers totaal niet schuw zijn.
Tussen een grote kolonie Drieteenstrandlopertjes wordt nog een
Bonte Strandloper ontdekt. Met het zout op ons gezicht lopen we
de duinen in waar we Graspiepers en een zwerm Groenlingen
zien. In een strandtent nemen we koffie met warme apfelstrudel
om op te warmen. Daarna duiken we het achterland in om te
kijken of daar nog wat vogelleven is.  Een mooie wandeling
maar erg stil op een schreeuw van een Waterral na. Ook zien we
nog een groep Wintertalingen.
 
Terug op de parkeerplaats keren we huiswaarts richting Arnhem.
Het was een heerlijk dagje aan zee. Ik zelf heb weer veel geleerd
en nieuwe soorten gezien.
 
Mariëlla van der Velpen

Zuidpier IJmuiden (foto: Jeannette Weijers)
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Hieronder een foto-impressie gemaakt door Umit Sevim. Bob Coenen heeft voor de determinatie gezorgd: 
Rij 1 Links: Oeverpieper, Rij 1 Rechts: Scholekster, Rij 2 Links:  Steenloper, Rij 2 Rechts: Zeekoet
Rij 3 Links: Paarse Strandloper, Rij 3 Rechts: Paarse Strandloper (rechts) en Steenloper (links)
Rij 4 Links en Rechts: Drieteenstrandlopers
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Het zal ergens zo’n twintig jaar geleden zijn geweest, begin van
deze eeuw. We waren weer op weg naar ons geliefde Spanje.
Om te genieten van cultuur, lekker eten en drinken en de
fantastische natuur van dat land. Uiteraard speelden de vogels
in dat laatste de hoofdrol. In het vliegtuig (tsja, dat kon toen
nog…) vroeg Lilian, mijn echtgenote, welke vogelsoort ik deze
reis het hoogst op mijn verlanglijst had staan. Scharrelaar, Grijze
Wouw, Grote Trap flitsten door mijn hoofd. “Monniksgier”,
antwoordde ik.
 
Ach ja, de Monniksgier, Aegypius monachus. Naar deze grootste
van de vier Europese gierensoorten was ik al langer op zoek. Het
is een beest dat enorm tot mijn verbeelding spreekt. Natuurlijk de
spanwijdte. Met tot wel 2 meter 85 de grootste der Europese
gieren. De term ‘vliegende deur’ is in de loop der jaren op
meerdere (grote) vogels geplakt, maar de Monniksgier was dat
voor mij. Dan die enorme snavel, zijn wat kale kop en die zo
kenmerkende lange handpennen.
 
Zijn ‘neven’, Aasgier, Lammergier en Vale Gier had ik toen al
vaker gezien. Meestal op het Iberisch schiereiland, maar ook
bijvoorbeeld in Frankrijk, in de Cevennen. De Vale Gier soms in
groepen van meer dan honderd exemplaren tegelijk. Maar
nimmer een Monniksgier. Dat was in die tijd ook niet zo vreemd.
Vandaag de dag bedraagt, onder meer door beschermings- en
herintroductieprogramma’s in Spanje, maar ook in Frankrijk en
Bulgarije, het aantal Monniksgieren in West-Europa weer zo’n
2.500 paren. Maar in de vorige eeuw was, vooral als gevolg van
vergiftiging en eierroof, de soort in Europa bijna uitgestorven.
Begin jaren zeventig was de populatie in Spanje, van oudsher
hèt bastion voor de soort, gedaald tot iets meer dan 200 paren.
Probeer er dan maar eens een te vinden in dat enorme land.
 
We gingen naar Extremadura en, iets specifieker, naar Nationaal
Park Monfragüe, in die tijd een van de laatste strongholds van
de soort. Niettemin bereidde ik me voor op uren lopen, zoeken,
turen, met vermoedelijk aan het einde nul Monniksgieren als
resultaat.
 
Direct vanaf het vliegveld van Madrid reden we met de huurauto
naar ons eerste overnachtingsadres: een zogeheten finca net
ten noorden van het Nationale Park. Dat bereikten we aan het
einde van de middag. Het was echt wat je noemt in the middle
of nowhere. Alleen te bereiken via een kilometerslange zandweg.
We zouden slapen in een klein gebouw op een heuvel als
onderdeel van een immens landgoed.
 
Net aangekomen stonden we in de al wat lager staande zon
van het weidse uitzicht te genieten, toen de eigenaar zich bij ons
voegde. De Spaanse taal waren wij in het geheel niet machtig,
maar gelukkig sprak hij een beetje Frans. “Waar ligt de
begrenzing van uw landgoed eigenlijk?”, vroegen wij na wat
inleidende beleefdheden. “Zo ver als je kunt kijken”, antwoordde
hij. “Ehh, vooruit bedoelt u dan?” “Ja,” sprak hij, “en achter je en
links en rechts.” Geïmponeerd keken wij rond. Toen kreeg hij
door dat we vogelaars waren en vroeg welke vogel we hier dan
graag zouden willen zien.

Waarneming: Monniksgier

“Monniksgier,” antwoordde ik en vervolgde snel met “Buitre
negro.” Die Spaanse naam had ik thuis nog gauw opgezocht. Hij
strekte zijn arm en wees naar rechts. “Daar,” sprak hij droog. En
verdomd, op nog geen honderd meter van waar wij stonden,
iets lager op de heuvel zat in een enorme hoop takken boven in
een steeneik de wenssoort van de reis. Wat zeg ik, van het jaar,
van het decennium! Het waren er ook nog eens twee. Twee
juveniele Monniksgieren, al behoorlijk uit de kluiten gewassen,
die op het nest een beetje sullig voor zich uit zaten te kijken, in
afwachting van met wat vader of moeder Monniksgier aan eten
zou komen aanvliegen.
 
“Nou,” sprak Lilian, “dan zijn we klaar, kunnen we naar huis.”
 
Dik Mol
 
 
 

impressie van de habitat waar de Monniksgier is waargenomen
(foto's: Dik Mol)
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Ringterugmeldingen 47
 
In deze editie maar liefst drie Lepelaars die eerst naar oost
vliegen voordat ze naar het zuiden gaan. Een Kroatische
Kokmeeuw lijkt zijn overwinteringsgebied te hebben verlegd van
jaren aan de Adriatische kust naar ons kikkerlandje. Een Huismus
in Rheden is een krasse knar. Maarten Hageman, Jorick van de
Westeringh, Bob Coenen en de auteur zorgden voor de
terugmeldingen. Stuur je waarneming op naar Jan of maak
zoals Bob deed zelf een verhaal bij.
 

Lepelaar W[NC4L]/a
Maarten Hageman zag de vogel op 21 augustus bij Westervoort.
Van Harry Horn kreeg Maarten de geschiedenis van deze en de
volgende vogel. De Lepelaar is als jong geringd op 4 juni 2022
op de Sassenplaat in het Hollandsdiep bij Moerdijk. Na het
ringen is die op 28 juli gezien in de Everdingerwaard langs de Lek
en op 18 augustus in Park Lingezegen. Op basis van de
terugmeldingen is de vogel vanuit het nest ONO gevlogen.
 

Lepelaar W[NC9J]/a
Ook Jorick van de Westeringh kreeg bericht van Harry Horn. Hij
heeft de vogel afgelezen op 26 augustus op het slibdepot bij
Drempt. Eerder is de Lepelaar drie keer gemeld  uit de Nieuwe
Dordtse Biesbosch tussen 22-25 juli. Net als de eerste Lepelaar in
deze rubriek is de vogel geringd als jong op de Sassenplaat ook
op 4 juni door dezelfde ringer.
 

Lepelaar W[ND6D]/a
Maarten zag deze vogel op 4 september 2022 in de uiterwaard
bij Westervoort. De Lepelaar is op het nest als jong geringd op 29
juni in de Vooroever aan de IJsselmeerkust bij Onderdijk (NH).
Op 23 en 27 augustus is de ringcombinatie van de vogel
afgelezen op de slibdepot bij Drempt. Onbekend is wanneer de
vogel is uitgevlogen, maar het is duidelijk dat die vrij snel richting
het binnenland is gevlogen. Terugmeldingen uit onze omgeving
en Gelderland komen bijna zonder uitzondering uit de maanden
juli-september (Vogeltrekatlas.nl).
 

Kokmeeuw wit S99Y
Bob Coenen zag deze vogel op een steiger van de Jachthaven
van camping IJsselstrand op 29 oktober 2022 en stuurde me de
volgende mail, zijn verhaal vervolgend: meteen na het invoeren
heb ik op BirdRing naar de andere terugmeldingen. Mijn
waarneming was pas de eerste terugmelding van deze vogel in
Nederland. De vogel is geringd op 3 maart 2013 op een vuilstort
bij de Kroatische hoofdstad Zagreb. De volgende waarneming is
op 4 april 2013 in het oosten van Polen. Deze waarneming duidt
erop dat de vogel zijn broedgebied heeft in het oosten van
Europa. De volgende 58 waarnemingen zijn allemaal in de
haven van de Italiaanse plaats Chioggia, aan de lagune van
Venetië, aan de Adriatische kust. De vogel wordt daar jaarlijks
gezien in de winters 2014/2015 t/m 2019/2020 in de periode eind
november – begin maart. Het is dus een echte wintergast in
Chioggia. In de winter 2020/2021 is slechts één waarneming
gedaan, op 22 november 2020. Daarna ontbreekt elk spoor van
deze vogel tot 29 oktober 2022. Ik ben benieuwd wat de
trekroute is van deze vogel. Heeft de vogel een ander

overwinteringsgebied gekozen of trekt de vogel alsnog naar het
zuidoosten en is de vogel in andere jaren gewoonweg niet
opgemerkt in Nederland?

Figuur 1. Waarnemingen van Kokmeeuw wit S99Y in 2013-22.
 

Huismus wird/zwal
De Huismus man (< 1 kj) is op 16 september 2019 geringd in de
tuin van Jan. Naast een aluminium ring kreeg de vogel ook
kleurringen wit_rood/zwart_aluminium. Daarmee is de vogel
eenvoudig in het veld af te lezen en als individu herkenbaar. De
rode ring is in de loop van de jaren wat verbleekt. De Huismus is
regelmatig te zien op het kippenzaad in de tuin. De voorlopig
laatste melding is op 24 oktober 2022. De vogel heeft dan een
leeftijd van minimaal 4,5 jaar. De frequentieverdelingen van de
leeftijdsverdeling van alle geringde Huismussen landelijk laat een
sterke daling zien na het eerste jaar. Bijna 70% wordt binnen een
jaar na ringen teruggemeld en ca. 20% in het jaar daarna.
Vogels van 5 of 6 jaar oud zijn al een uitzondering. Huismussen
worden gemiddeld net geen 0,9 jaar (Vogeltrekatlas.nl).
Benieuwd of deze man zijn vijfde jaar gaat halen.

Huismus man WiRd/ZwAl met ongeringd vrouwtje. 
 
Jan Schoppers
Jan.Schoppers@sovon.nl
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Ringaflezing Kokmeeuw W - 61
 
Tijdens mijn gebruikelijke rondes langs pleisterplaatsen in
Arnhem van kokmeeuwen in de winter zitten er altijd weer
verassingen tussen. Het Musispark, de Rijnuiterwaarden van
Malburen, park Presikhaaf, uiterwaarden Bakenhof zijn prima
plekken om geringde vogels af te lezen.
 
Met een beetje geduld en rust blijven de meeuwen ter plaatse
en tolereren ze nieuwsgierige kijkers. In de parken is er van hun
uit gezien nog een reden, er wordt regelmatig gevoerd met oud
brood en dergelijke. Daar zijn ze tot op een meter of tien goed te
benaderen en dus zijn ringen met verrekijker goed af te lezen.
 
In de uiterwaarden zijn de meeuwen toch eerder verstoord,
maar ze komen toch weer terug op hun vast oevers. Daar laten
ze zich tot een meter of 30 benaderen. En een scoop is wel
vereist om af te lezen. Bij het aflezen van de geringde meeuwen
gebruik ik geen lokmiddelen en wordt mijn geduld wel op de
proef gesteld, maar meestal kom ik wel thuis met tussen de 20 en
40 ringaflezingen.
 
Zo las ik op 10 november 2022 in het Musispark een kokmeeuw
af met witte kleurring en inscriptie 61. Eenmaal thuis achter de
computer ontdekte ik toch wat leuke wetenswaardigheden.
 
Deze kokmeeuw had ikzelf slecht eenmaal eerder waargenomen
op 7 maart van dit jaar, ook bij Musis. De rest van de ruim 200
aflezingen zijn door anderen gedaan.
 
De kokmeeuw (man) is 9 december 2015 geringd door Frank
Majoor als 2e kalenderjaarvogel. In de navolgende jaren is de
vogel vaak gezien in en nabij Arnhem in de maanden juli tot en
met maart. Vanaf 2017 is de vogel elk voorjaar/zomer, in de
maanden april, mei en juni, waargenomen in Minsk, in Belarus,
door Irina Samusenko.
Vanaf 2019 wordt ook gemeld dat W-61 er ook broedt en jongen
heeft, wat is vastgelegd met foto’s.  De broedkolonie bevindt zich
op het dak van een industrieel complex aan de Pushkin avenue
in Minsk. Deze aanvullende gegevens en bijbehorende foto’s
heb ik van haar ontvangen.
 
De afstand tussen Minsk en Arnhem bedraagt circa 1.470
kilometer.
 
Cor de Vaan

W-61 20190610 Kokmeeuwen in Pushkin kolonie (foto Irina
Samusenko)

W-61 20220608 kokmeeuw in Pushkin kolonie (Foto: Irina
Samusenko)

W-61 20221115 in Musispark (foto: Cor de Vaan)
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