VOORWOORD
Het is alweer volop zomer volgens de kalender. Ook in de vereniging is al
weer veel werk gedaan.
Het Vogelwerk nestkast onderzoek en ringwerk is nog in volle gang. Door het
koude voorjaar was alles wel een aantal weken later dan voorgaande jaren.
De eerste 2 weken nestkastcontrole was dan ook bijna allemaal lege kastjes
controleren. Daarna was het stukken beter, het zal later bij het totaal overzicht
wel blijken wat de gevolgen hiervan zijn geweest .
Ook de andere werkgroepen zijn volop bezig met hun werkzaamheden, de
Plantenwerkgroep heeft er weer een nieuwe deelnemer bij en ze willen nog
graag meer uitbreiding. Ook de andere werkgroepen willen graag uitbreiding
van hun werkgroep. Dus lijkt het je wat om iets met vogels, planten, vlinders,
zoogdieren of jeugd of op een andere manier in de vereniging te doen neem
dan contact op met één van de bestuurs- of werkgroepleden.
Er is ook een groepje vrijwilligers dat zich bezig houdt met zwaluwwanden,
zandhopen voor bv. de Bijeneter en de leefomgeving van de Patrijs.
Hiervoor is er samenwerking van onze vereniging en de ANV Horst en Maten
Dit is verder ondersteund door de gemeente Staphorst, en een aantal
particulieren. De bijenvereniging Staphorst heeft dit ook met veel mankracht
ondersteund. De werkzaamheden hiervoor zijn hoofdzakelijk geweest het
inzaaien van akkerranden en een bosrand met bloemenmengsel en haver.
Nu maar hopen dat de Patrijs hier tevreden mee is.
Ook is onze jaarlijkse vrijwilligersdag weer geweest. Dit was dit jaar een
busreis naar het Noord-Hollands waterwingebied in de duinen. Hier waren we
te gast bij ons oud jeugdlid Evert Jan Woudsma die daar werkzaam is als
boswachter. Hij deed dit met veel plezier en liet duidelijk merken dat hij zijn
eerste natuurliefde toch wel als jeugdlid bij ons ervaren had, en vond het
prachtig om met zijn oud dorpsgenoten door de duinen te wandelen. Jammer
dat niet meer vrijwilligers van deze mooie dag geprofiteerd hebben maar
misschien zijn er volgend jaar meer deelnemers.
Als laatste wil ik iedereen nog een mooie zomer en een goede vakantie toe
wensen en tot ziens op de komende contactavonden of andere activiteiten.
Jan Vos, voorzitter
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02-09-2013

Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie Steenmarter. Dhr Achterberg.
21-09-2013
Heidezuivering.
07-10-2013
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie Jeneverbes.
12-10-2013
Heidezuivering.
04-11-2013
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie Plannen SBB Jan Spijkerman.
06-01-2014
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie van Twente naar Drenthe, Jan van Marle.
03-02-2014
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie Arnold Lassche.
03-03-2014
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst.
07-04-2014
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42,
IJhorst. Presentatie Vogel van het jaar.
23/24-05-2014 tot 31-05-2014 Natuurreis
JEUGDAGENDA
21-09-13
28-09-13

12-10-13
26-10-13
02-11-13

Heidezuivering. Aanvang 9 uur. Plaats wordt nog bekend
gemaakt.
Wateronderzoek Oude Bosvijver. Verzamelen bij de Inforuimte
SBB aan de Vijverweg, aanvang 14.00 uur. Niet-leden betalen
€1
Heidezuivering. Aanvang 9 uur. Plaats wordt nog bekend
gemaakt.
Paddenstoelen excursie met Jan van Marle. Verzamelen bij
de Inforuimte SBB aan de Vijverweg, aanvang 14.00 uur. Nietleden betalen €1
Landelijke natuurwerkdag
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23-11-13

11-01-14

Knutselmiddag bij Jan Nijboer in de werkplaats. Industrieweg
27a Staphorst. Aanvang 14.00 uur. Niet-leden € 2,50.
Opgeven voor 09-11-13
Winteractiviteit, uitdelen programma 2014. Niet-leden betalen
€1

Fietstocht 2e Pinksterdag 2013
De start was weer zoals gewoonlijk vanaf het marktplein in Staphorst. Het
weerbericht gaf niet zo veel goeds aan, dus de verwachting op droog weer
was niet hoog. Maar de buien bleven uit en het werd een droge fietstocht door
het mooie Reestdal. Eerst richting het Staatsbos waar het altijd leuk fietsen is.
Daarna over de Kievitshaar naar de Westerhuizingerweg richting OudAvereest. Van hieruit gingen we het mooie Reestdal in .Over een houten
bruggetje zonder leuningen gingen we over een graspad door het prachtige
gebied langs een
uniek
gelegen
boerderij van het
Drentse
Landschap.
Zo
kwamen wij op de
Nieuwe Dijk en
gingen
tussen
mooie
natuurgebieden
door
richting
Pieperij, waar zo
links en rechts de heide en Schotse Hooglanders te zien waren. Verder over
de Bloemberg bij Poortman de droge keel smeren en op naar de Stapel waar
men de expositie in de museumboerderij ‘t Ende kon bekijken.
Weer opgestapt langs de boerderij een leuk smal bruggetje over en zo
kwamen we op de Heerenweg uit. Het ging richting IJhorst. Hier kon je nog bij
KROKO Multipunt een schilderijententoonstelling bekijken en een ijsje kopen.
Weer op de pedalen richting Staatsbos en via de Gorterlaan kwam Staphorst
weer in zicht. Door de bebouwde kom naar het Marktplein [eindpunt]. Er was
ondanks de slechte weersvooruitzichten een opkomst van toch maar liefst 237
fietsers. Een mooi aantal deelnemers en de geluiden waren positief. Dus
hopelijk weer tot volgend jaar.
Jan en Roelof
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VELDWAARNEMINGEN

Datum

Vogels:
15-01-2013
17-01-2013
31-01-2013
02-02-2013
07-02-2013
08-02-2013
14-02-2013
20-02-2013
26-02-2013
28-02-2013
01-03-2013

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Keep
Zwarte Specht
Goudvink (2
paartjes)
Patrijs (4 exempl.)

Balkbrug, Hoofdweg
IJhorst, Carstenlaan
Staphorst, Schotsweg 10

Saskia v.d. Plas
Fam. van Lubek
Jan Dunnink

Staphorst, rotonde
Gorterlaan/industrieterrein
Bosw. Staphorst
Staphorst, Berkenstouwe
Zwartsluis, Kranerweerd
IJhorst, Carstenbos

L. van Spijkeren

Ruinerwold, Wold AA
Staphorst, Lankhorsterweg
thv nr 25
Staphorst,
Schemperserf 34

Hennie Bult
Jaap Padding en
Harry van Wijk
Fam. J. Dunnink
en Roelof Talen

Raaf (gehoord)
Groene Specht
Putter (14 exempl.)
Kleine Bonte
Specht
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Putter (12 exempl.)
Op zaadstreng
lavendel

Harry van Wijk
Jan Dunnink
Henk Dunnink
Jaap Eissen
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Datum
02-03-2013
02-03-2013

Soort:
Kleine Zwaan
± 75 exemplaren
Klapekster

03-03-2013
04-03-2013
04-03-2013
05-03-2013

Sijs (2♀ + 2 ♂)
Kievit (15 exempl.)
Wulp (7 exempl.)
Wulp (roepend)

05-03-2013

Witte Kwikstaart (±
5 exemplaren)

16-03-2013

Rode Wouw

Stadsweg, nabij “Bid en
Werk”

Arjan Bijker

17-03-2013

Putter (± 20
exempl.)
Fitis (2 exempl.)
Houtsnip (3
exempl.)
Boomvalk
Kneu ♂
Putter
Houtsnip
Raaf
Buizerd (paartje op
nest)
Goudplevier (12 ex.)
Grutto (17 exempl.)
Houtsnip

Staphorst, Portiekstraatje

Jan Dunnink

Staphorst, Hooidijk
Bosw. Staphorst, Sahara

Henk Dunnink
Jan Dunnink

Staphorst, Dekkersland
IJhorst, Heuvellaan 2
IJhorst, Heuvellaan 2
Bosw. Staphorst, Sahara
Bosw. Staphorst
Bosw. Staphorst

Henk Dunnink
Fam. van Lubek
Fam. van Lubek
Jan Dunnink
Jan Dunnink
Jan Dunnink

Rouveen, Hulpensteinweg
Rouveen, Hulpensteinweg
Bosw. Staphorst, vak 60

Jan Dunnink
Jan Dunnink
Fam. van Lubek

20-03-2013
26-03-2013
28-03-2013
28-03-23013
28-03-2013
30-03-2013
30-03-2013
30-03-2013
01-04-2013
01-04-2013
02-04-2013

Plaats:
IJhorst, Dennenlaan
Overvliegend
Bosw. Staphorst,
Vier Bergen
IJhorst, Sparrenlaan 23
Staphorst, Vaartweg
Staphorst, Vaartweg
Staphorst, Gorterlaan /
Bullingerweg
Staphorst, Bullingerweg

Waarnemer(s)
Jaap Padding en
Harry van Wijk
Arnold Lassche
Hennie Bult
Anton Schuring
Anton Schuring
Jan Dunnink
Harry van Wijk
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Datum
06-04-2013
07-04-2013
09-04-2013

Soort:
Rode Wouw
Houtsnip
Roodborsttapuit ♂

09-04-2013

Roodborsttapuit
(paar)
Groenling (4
exempl.)

10-04-2013

11-04-2013
11-04-2013
11-04-2013
11-04-2013
12-04-2013
12-04-2013
13-04-2013

Zwarte roodstaart
Tapuit (2 exempl.)
Houtsnip (2
exempl.)
Sijs
Tjiftjaf (gehoord,
meerdere exempl.)
Grauwe
vliegenvanger
Boerenzwaluw,
meerdere
exemplaren

Plaats:
Staphorst, Hilligjesbergerw.
Bosw. Staphorst, vak 30
Bosw. Staphorst,
Vier Bergen
IJhorst, De Vledders

Waarnemer(s)
Henk Dunnink
Gerrit Jan Timmer
Harry van Wijk

Balkbrug, Hoofdweg

Saskia Gerrits

Staphorst, Hooidijk
Staphorst, Hooidijk
IJhorst, Buldersbos

Henk Dunnink
Henk Dunnink
Fam. van Lubek

Balkbrug, Hoofdweg
Meppel, Begraafplaats

Saskia Gerrits
Jaap Padding
Harry van Wijk
Henk Dunnink

Staphorst, Hooidijk
Bosw. Staphorst, Zwarte
Dennen

Jaap Huiskes

Harry van Wijk
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Datum
14-04-2013
15-04-2013

15-04-2013

15-04-2013
17-04-2013
19-04-2013
20-04-2013
20-04-2013
22-04-2013
25-04-2013
29-04-2013
01-05-2013

01-05-2013
01-05-2013
02-05-2013
03-05-2013
04-05-2013

Soort:
Boerenzwaluw (6
ex.)
Bonte
Vliegenvanger
3 exempl.
Kuifmees

Plaats:
Balkbrug, Hoofdweg

Waarnemer(s)
Saskia Gerrits

Bosw. Staphorst, vak 60
(1) vak 50 (2)

Harry van Wijk

Havelte, Holthingerveld

Barbara v.d.Brink
en Geertje Zwiers

Tjiftjaf
(vorig jaar 4 april)
e
Boomklever 1 ei
Kuifmees (4
exempl)
Bonte
Vliegenvanger
Gierzwaluw
Raaf
Kleine Bonte
Specht ♂
Raaf
Bonte
e
Vliegenvanger ( 1
ei )
Sperwer (dood)
Groene specht
Koekoek (gehoord)
Kneu (2 exempl.)
Koekoek (gehoord)

IJhorst, Heuvellaan 2

Fam. van Lubek

Bosw. Staphorst, route 019
Bosw. Staphorst vak 9

Berend Witte
Berend Witte

Staphorst , Volkstuin

Berend Witte

Staphorst, Kern noord
Bosw. Staphorst
Bosw. Staphorst nabij
Westerhuizingerweg
IJhorst, De Vledders
Bosw. Staphorst vak 17
nestkast 0678

Berend Witte
Harry van Wijk
Jaap Huiskes

Balkbrug, Hoofdweg
IJhorst, Vossenburcht
IJhorst, Vossenburcht
Balkbrug Hoofdweg
IJhorst, De Vledders

Saskia Gerrits
Fam. Goudswaard
Fam. Goudswaard
Saskia Gerrits
Fam. van Lubek

Jaap Huiskes
Klaas Visscher
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Datum
05-05-2013
06-05-2013
06-05-2013
06-05-2013
08-05-2013

Soort:
Glanskop (4
exempl.)
Koekoek (gehoord)
Gele Kwikstaart
Zwarte Specht

09-05-2013

Boomklever
(jongen)
Grauwe Klauwier

Zoogdieren:
02-02-2013

Haas (jong)

07-02-2013

Eekhoorn 2 exempl.

22-04-2013
27-04-2013

Eekhoorn
Eekhoorn

09-05-2013

Wezel (achterna
gezeten door een
kat)

Plaats:
IJhorst, Vossenburcht

Waarnemer(s)
Fam. Goudswaard

Bosw. Staphorst
IJhorst, Heerenweg18a
Bosw. Staphorst, Zoere
Grachten
IJhorsterbos nk 38

Harry van Wijk
Erwin de Weerd
Anton Schuring

Rouveen,
Zwartewaterkloosterweg

Andre Huls

Staphorst, Bovenweg /
Oude Leidijk
Staphorst, Schotweg 10 en
1 exempl. nabij nr. 15
Bosw. Staphorst, vak 60
Bosw. Staphorst Zwarte
Veen
Ruinerwold, Hardenweg

L. van Spijkeren

Paul Siepel

Jan Dunnink
Harry van Wijk
Harry van Wijk
Geertje Zwiers
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Datum
Insecten:
04-03-2013

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Lieveheersbeestje

IJhorst, Dennenlaan 3

Harry van Wijk

05-03-2013

Meppel, Begraafplaats

Anton Schuring

05-03-2013

Hommel (4
exempl.)
Bijen (± 100
exempl.)
Hommel

Bosw. Staphorst,
Gorterlaan

Vrijw. groep

Vlinders:
05-03-2013

Citroenvlinder

IJhorst, Dennenlaan 3

Kleine Vos
Citroenvlinder
Atalanta (2 exempl.)
Kleine Vos
Citroenvlinder
Oranjetipje
Bonte Zandoog 2 x

Meppel, Begraafplaats

Jaap Padding en
Harry van Wijk
Anton Schuring

Zwartsluis
Staphorst, Costersland 15
IJhorst, Dennenlaan 3
IJhorst, Carstenbos-Zuid

K. Hoeve
Fam. G.J. Timmer
Harry van Wijk
Harry van Wijk

05-03-2013

05-03-2013
06-03-2013
30-04-2013
03-05-2013
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VOGELS RINGEN VOOR HUN OVERLEVING: RAS
Vogeltrekstation - Centrum voor vogeltrek en -demografie. Postbus 50, 6700 AB Wageningen,
Nederland Telefoon 0317 - 473 465 Fax 0317 - 473 675 info@vogeltrekstation.nl
www.vogeltrekstation.nl
Het Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging

Het ringen van vogels levert een schat aan informatie op over hun trek- en
dispersiegedrag, maar ook over hun overleving. De ontwikkeling van het
aantal dood teruggevonden vogels in de tijd na ringen vertelt ons iets over de
jaarlijkse sterftekans. Voor goede schattingen zijn echter veel terugmeldingen
nodig, en vaak betekent dat dus jaren van ringonderzoek. Voor soorten die
plaatstrouw vertonen aan een bepaald gebied kunnen dergelijke
overlevingsschattingen veel sneller worden gemaakt aan de hand van
terugvangsten (of ringaflezingen) van levende vogels.
Retrapping Adults for Survival (RAS)
Het Retrapping Adults for Survival (RAS) project is een ringproject dat tot doel
heeft om vangst-terugvangstgegevens te verzamelen die het mogelijk maken
om (veranderingen in) overlevingskansen van vogels te meten. Het ringwerk
vindt plaats in het broedseizoen. Een sterke plaatstrouw bij de volwassen
broedvogels van veel soorten verhoogt de kans om overlevende vogels die in
vorige jaren zijn geringd daadwerkelijk terug te vangen. Bovendien beperkt het
de ‘fout’ die ontstaat in de schatting van de overleving doordat in vangstterugvangstgegevens een vogel die permanent verhuist naar een ander
gebied niet kan worden onderscheiden van een die sterft (beide worden
immers nooit meer gevangen!).
RAS en CES
Het meten van de overleving van vogels is van belang om hun
populatieschommelingen te begrijpen (fig. 1) en om de oorzaken van
achteruitgang te achterhalen. Deze doelstelling heeft RAS gemeen met het
Constant Effort Sites project (CES), waarin bovendien ook informatie wordt
vergaard over aantallen broedvogels en hun broedsucces. Daar tegenover
staat dat met het CES alleen (zang)vogelsoorten worden gevolgd die met
mistnetten zijn te vangen.
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JUBILEUMBOEK
Het jubileumboek over de periode van 1957 – 2007 met als titel “Van heidezuiveraar tot vogelaar”
is gedrukt en ligt klaar om te worden gelezen en bekeken.
In dit boek wordt beschreven hoe onze vereniging is ontstaan. Er wordt aandacht besteed aan de
diverse jubilea, die door de jaren heen zijn gevierd met de nodige publiciteit. Bijzondere
beschermingsacties worden beschreven, zoals de acties tegen de Trein door het Reestdal.
Verder worden de werkgroepen besproken, over wat de leden van deze werkgroepen doen met
leuke anekdotes, mooie foto’s en oude foto’s. Uiteraard zijn de schoonmaakacties, de
heidezuiveringen, maar ook de in eerdere jaren uitgevoerde paddenbescherming onderdeel van
het boek.
Dit unieke boek kan besteld worden en de kosten bedragen € 12,50 per boek.
Wanneer u het bestelformulier op onze website invult en het bedrag van € 12,50 per boek
overmaakt, dan kunt u het/de boek/en afhalen bij:
Voorzitter Jan Vos, Lankhorsterweg 5a, 7951 PM Staphorst
Penningmeester Greetje Kroonenburg, Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst (KroKo
Multipunt)
U kunt het boek hier ook tegen contante betaling kopen.

Inleverdata kopij:
5 september
7 november
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!!
Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro.
U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
o

Jeugdlid van 8 t/m 18 jaar tegen een jaarlijkse contributie van 10 euro.
Hij/zij ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
En 1x per jaar de Nieuwsbrief met de activiteiten van de jeugdnatuurwacht
'Weer of geen weer'. Hij/zij mag mee met de jaarlijkse Nestkastcontrole.
Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar keuze meedoen met de
activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermingsvereniging.

o

Is er in het gezin reeds een lid of jeugdlid tegen een jaarlijkse contributie
van 10 euro dan kan elk volgende kind jeugdlid worden voor 3 euro per
jaar. Hij/zij ontvangt dan niet 'De Scharrelaar'.

Als hij/zij 19 jaar wordt, gaat het jeugdlid automatisch over naar lid à 10 euro
per jaar.

Opgever ………………………………………………………………………………..
Nieuw lid/jeugdlid/geschenklid ….…………..……………………………………
Straat en huisnr ……………………………………………………………………….
PC en Woonplaats ……………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………….
Datum ………………………………………………………………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………….…
Ouder/voogd …………………………………………………………………………..
Dit formulier graag zenden of mailen naar:
Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."
p/a M.G. Kroonenburg-Kolk
Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst
E-mail: G.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl
12

Figuur 1. De overleving van
kieviten in zes Friese RASgebieden was verlaagd in
een
jaar
met
een
vorstperiode in de winter.
Gemiddeld bedroeg de
jaarlijkse overlevingskans
75% (stippellijn).

Figuur 2. RAS in een
oeverzwaluwkolonie
(foto
Vrs. Menork).

Met RAS kunnen veel meer soorten worden onderzocht door verschillende
vangtechnieken te gebruiken. Zo worden Kieviten op het nest gevangen met
inloopkooien, vliegenvangers in hun nestkast, en zwaluwen in mistnetten
opgesteld bij de kolonie. Ook door uitvliegende jongen te ringen kan over de
jaren een geringde populatie worden opgebouwd. Het aanleggen van
kleurringen maakt het bij sommige soorten mogelijk ringaflezingen te vergaren
zonder de vogels opnieuw te hoeven vangen.
RAS in Nederland
RAS omvat verschillende deelprojecten, waarin ringers of ringgroepen zich
richten op het ringen en terugvangen van één soort in een bepaald gebied.
Momenteel lopen er projecten aan Sperwer, Torenvalk, Kievit, Tureluur,
Visdief, Steenuil, Bosuil, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Roodborsttapuit,
13

Bonte Vliegenvanger en Spotvogel. We willen dit scala graag uitbreiden,
vooral met soorten die niet goed zijn te volgen in het CES. Ringers en
aspirant-ringers die een RAS-project willen beginnen kunnen zich melden bij
het Vogeltrekstation. Omdat het vangen van broedvogels met zorgvuldigheid
moet gebeuren, wordt een vergunning pas verleend als de kandidaat
voldoende ervaring heeft met het ringen van de soort, en nadat een
onderzoeksplan is opgesteld en goedgekeurd.
ZANGVOGELS MONITOREN DOOR RINGONDERZOEK: CES
Vogeltrekstation - Centrum voor vogeltrek en -demografie. Postbus 50, 6700 AB Wageningen,
Nederland Telefoon 0317 – 473 465 Fax 0317 - 473 675 info@vogeltrekstation.nl
www.vogeltrekstation.nl Het Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en
de Ringersvereniging

Dankzij de monitoringprojecten van SOVON hebben we een goed beeld van
de jaarlijkse aantalsveranderingen van een groot aantal Nederlandse
broedvogelsoorten. Maar wat zijn de oorzaken daarachter? Waarom zijn er in
het ene jaar zoveel meer Tjiftjaffen dan in het andere, en wat veroorzaakte de
achteruitgang van de Fitis in de jaren ‘90? Door over een reeks van jaren op
dezelfde plek en met dezelfde inspanning (constant effort) vogels te ringen
ontstaat een beeld van de processen die ten grondslag liggen aan
veranderingen in de aantallen (zang)vogels.
Het Constant Effort Site project
Sinds 1994 vangen en ringen vrijwilligers op ca. 40 vaste plaatsen in
Nederland jaarlijks op 12 ochtenden tussen eind april en begin augustus
vogels in een vaste opstelling van mistnetten. Het aantal gevangen adulte
vogels geeft informatie over de grootte van de broed-populatie, het (relatieve)
aantal juveniele vogels over het reproductiesucces, en terugvangsten van in
eerdere jaren geringde individuen over overleving. Zo ontstaat een
geïntegreerde populatiemonitoring, die een eerste aanwijzing geeft of de
oorzaken van de veranderingen moeten worden gezocht in de broedtijd
(reproductie) of in de rest van de jaarcyclus (overleving).
Met het CES worden vooral kleine zangvogel-soorten gevolgd die broeden in
moerassen, struwelen, heggen en bossen. Naast de belangrijke
demografische gegevens levert het CES ook informatie op over de timing van
het broedseizoen en de conditie van broedvogels en hun uitgevlogen jongen.
Ook veel andere Europese landen hebben een CES-project.
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Figuur 1. Aantalsverloop van de Tjiftjaf in 1994- 2005
op grond van het BredvogelMonitoring- Project van
SOVON en op grond van CES.

Een evaluatie na 10 jaar
Uit een voorlopige analyse van de gegevens van 10 jaar CES blijkt dat de
geringde aantallen voor veel soorten mooi parallel lopen met fluctuaties in de
SOVON-BMP-index. Ook varieert het aandeel jonge vogels in de vangsten
vaak gelijk op bij verschillende soorten, iets wat valt te verwachten als
bijvoorbeeld weersomstandig-heden invloed hebben op het broedsucces. Er
zijn zelfs opvallende overeenkomsten tussen de jongenpercentages in
verschillende landen. Momenteel worden jaarlijks van 10-20 soorten
voldoende vogels teruggevangen om zinvolle schattingen te maken van de
overleving. Integratie van al die gegevens levert soms al verrassend duidelijke
patronen op. Zo blijkt dat de factor die de grote aantalsschommelingen bij de
Tjjiftjaf veroorzaakt eerder gezocht moet worden tijdens de najaarstrek of in
het overwinteringsgebied dan in de broedtijd.
Figuur 2. Veranderingen in
de BMP-index van de Tjiftjaf
worden vooral bepaald door
de overleving van de jonge
vogels (links), en niet door
variatie in het broedsucces
(rechts).

Met meer CES-locaties kan het aantal soorten waarvoor zulke analyses
mogelijk zijn nog worden verhoogd. We hebben vooral behoefte aan nieuwe
locaties in duinen, halfopen (agrarische) landschappen en bos. Ringers en
ringassistenten die een CES-plek willen beginnen (en minstens een aantal
jaren volhouden), en vogelaars die opgeleid willen worden tot CES-ringer (iets
wat meerdere jaren vergt!) kunnen contact opnemen met het Vogeltrekstation.
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Figuur 3. CES-locaties in Nederland

Vlinders tellen langs de Ganzeplas, gelegen in de boswachterij Staphorst
Hieronder een overzicht van jaren 2007-2012
Vlinderroute Ganzeplas wordt door de vlinderstichting benoemd als een
algemene route. Een route bestaat uit een
aantal secties van 50 m. maximaal 20
secties. Het tellen gebeurt wekelijks van
april tot september. Er wordt alleen geteld
bij lekker zonnig weer en de temperatuur
van 15° of meer. Er wordt verteld tussen
10.00 en 17.00 uur. Alleen tellen bij niet te
veel wind.
De tellingen kunnen per dagvlinder
telformulier of online worden doorgegeven
aan de vlinderstichting.
De route zure grachten, ook gelegen in de
boswachterij, staat volgens het landelijk
meetnet wat het aantal soorten betreft in de top drie. Niet slecht van de ± 450
routes in Nederland.
Vanaf 1990 toen met de vlindertelling is begonnen was 1992 het beste jaar;
2008 het op een na slechtste jaar en 2012 het slechtste jaar. Vanaf 1990 is
meer dan de helft van de vlindersoorten achteruit gegaan, sommige soorten
een sterke achteruitgang. Een kwart van de soorten meer of minder vooruit.
Het is jammer dat er steeds meer soorten vlinders verdwijnen door diverse
oorzaken.
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Soort
Aardbeivlinder
Zwartsprietdikkopje
Geelsprietdikkopje
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Oranjetipje
Citroenvlinder
Kleine vuurvlinder
Bruine vuurvlinder
Eikepage
Groentje
Boomblauwtje
Heideblauwtje
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Atalanta
Kleine vos
Gehakkelde aurelia
Landkaartje
Zilveren maan
Heivlinder
Koevinkje
Bruine zandoogje
Oranje zandoogje
Hooibeestje
Bonte zandoogje
Argusvlinder
Bruine eikepage
totaal

Srtnr 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5
15
2
3
1
16
1
2
18
92
121
163
140
214
61
24
2
1
3
3
25
80
33
80
80
141
96
26
25
35
41
51
88
45
28
1
35
10
22
47
62
141
53
37
9
10
49
23
2
18
41
16
24
90
60
27
16
44
283
383 1362
98
328
46
50
1
14
35
32
17
55
68
105
154
77
187
48
68
102
259
92
27
15
72
1
1
75
7
11
11
1
86
13
5
10
9
3
2
87
8
44
2
1
88
26
5
6
19
18
26
90
1
5
7
13
28
12
92
5
1
1
3
93
1
1
1
102
122
131
104
126
137
114
166
117
132
43
28
6
11
68
5
133
35
76
44
44
29
7
136
142
59
38
71
54
81
53
143
1
1
1
4
7
3
1
876 1127 2606 1008 1599
643
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VREEMDE VOGELNAMEN
Alle vogels in Nederland hebben hun officiële Nederlandse en
wetenschappelijke naam. Veel leuker is het te weten hoe vogels door het hele
land genoemd worden.
Deze lijst van vogelnamen komt uit de verzameling van ons lid wijlen Freek
Bult. Met toestemming van zijn vrouw Henny wordt deze nu in verschillende
afleveringen in de schakelaar afgedrukt, waarvoor onze hartelijke dank.
De redactie
Nederlandse naam

maar heet ook

Dodaars

Aalduiker
Dodo
Duikertje
Hagelzakje
Kleine Fuut
Palingduiker

Fuut

Aarsvoet
Grote Aalduiker
Keizer
Kroonduiker
Loem
Pronkvogel
Satijnduiker
Zandreiger

Blauwe Reiger

Aalreiger
Blanke Jaap
Ome Kees
Reiger
Sjaak (Amstel-Vecht streek)
Sjakie (Amstel-Vecht streek)
Visreiger
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Nederlandse naam

maar heet ook

Aalscholver

Alie (met een lage a in Elburg)
Bakenbreker
Bothol
Ielgoes (= aalgans)
Konteklopper (Texel)
Palingdief
Palingkraan
Schollevaar
Schrokker
Waterraaf
Zeeraaf

Kwak

Blauwe Kwak
Nachtraaf
Nachtreiger
Schildpadreiger

Lepelaar

Lepelbek
Lepelgans
Lepelreiger

Ooievaar

Adebar (schaldrager)
Earrebarre
Eiber
Eidebaar
Eillever (heilbelover)
Ellever
Hoetbar
Klepperdeark
Stork
Uiver
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DE FLIEREFLUITER
Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier,
dan vertel ik van de vlier.
Vindt U mij soms een rare snuiter,
Ik ben een echte flierefluiter
De vlier: een onderschatte struik,
is heel gemakkelijk in ’t gebruik
bij geldgebrek voor d' apotheek
een goede hulp bij maag van streek
de bessen zuiveren het bloed,
en zijn ook tegen hoest erg goed.
de wortel tegen waterzucht
een bloesemstoombad geeft weer lucht
Ook keelpijn, oorpijn verdwijnen hiermee.
En jicht vermindert bij vlierblader - thee,
Herdersjongens maakten van de vlier,
een mooie fluit voor wat vertier.
Maar wie de wortels verwijdert krijgt zeker spijt
omdat je dan de duivel bevrijdt.
Wie dus zijn huis voor bliksem en ongeluk wil bewaren
zal altijd de vlier op zijn erf moeten sparen
Jan van Marle
RECEPT VOOR VLIERBLOESEMSIROOP
30 à 40 vlierbloesemschermen in schone emmer (schermen niet afwassen).
10 liter water heet maken en er 3 à 4 kilo suiker in oplossen.
5 citroenen in schijfjes er aan toevoegen.
Het water met de suiker en de citroen aan de emmer met de bloesem
toevoegen.
Emmer afdekken met een schone theedoek en 24 - 48 uur op koele plaats
wegzetten.
Inhoud zeven (b.v. door schone doek) verwarmen en in schoon gemaakte
flessen doen. Geschikte flessen zijn lege wijnflessen.
Flessen met sodawater uit koken, vullen met hete siroop en afsluiten met
rubberdoppen.
Tip:
Siroop verdunnen met mineraalwaler en schijfje citroen is een prima
dorstlesser.
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