Jaarverslag 2016
Algemeen
Inleiding

2016 was al weer het 34ste verenigingsjaar! Dit jaar vieren we dus weer een lustrum. Het
voorjaarsnummer van De Skor zal daar deels aan zijn gewijd.
Bij de start van onze vereniging hadden we welgeteld 38 leden; nu zijn dat er tegen de 400! 22 van
die 38 leden zijn na 35 jaar nog steeds lid. Dat waren toen de jonkies. We zijn wel altijd een beetje
een Witte-vereniging gebleven. Maar liefst 5 van de 38 leden hadden de achternaam Witte! Nu zijn
dat er acht, waarbij nog steeds de vijf uit 1982.
Voor de twitchers was 2016 een erg mooi jaar. Langdurige wind uit het oosten zorgde zowel in voorals najaar voor veel ‘verwaaide’ soorten. Er is zelfs een nieuw soortenrecord gehaald. Hoe verging
het onze eigen vogels? Dat gaf eigenlijk hetzelfde beeld als de afgelopen jaren. De weidevogels
deden het onveranderlijk niet goed. De oorzaken zijn grotendeels bekend. Ook bij grotendeels van
muizen levende predatoren als Blauwe Kiekendief (3 paar in 2016) en Velduil (0 paar) in 2016 bleef
herstel uit. Het ziet er wel naar uit dat één van de onnatuurlijke voedselconcurrenten, de al dan niet
verwilderde katten, binnenkort weer bestreden mogen worden. Er waren ook wel wat lichtpuntjes.
De Grote Sterns in Wagejot en Utopia blijven het goed doen, bijvoorbeeld. En voor eerst sinds jaren
hebben weer enkele paren Strandplevieren op Texel gebroed. Het Nationaal Park werkt op onze
drukke stranden aan meer bescherming voor deze soort.
Ook positief is dat een aantal terreinen weer beter geschikt voor vogels worden gemaakt. Na het
succes van Utopia hopen we dat ook van de projecten Waalenburg, Dorpszicht, de Bol en Nieuw
Buitenheim. Het wordt op Texel wel ‘nieuwe natuur’ genoemd, maar goed beschouwd is het een
poging tot herstel van wat de laatste ca. 75 jaar verloren is gegaan. Dat komt nooit meer terug en we
moeten bedenken dat ook deze gebieden onder dezelfde deken van ammoniak en gifstoffen liggen
die over ons hele land ligt (zoals Frank Berendse dat in ‘Wilde Apen’ zegt).

Bestuur
Samenstelling
Het bestuur bestond in 2016 uit: Lieuwe Dijksen (voorzitter), Rina Rood (penningmeester), Elsemiek
Heins (secretaris), Giel Witte, Marcel Wijnalda en Adriaan Dijksen. Klaas de Jong is na 8 jaar
afgetreden. Zijn vacature in het bestuur is helaas niet vervuld. Dit betekent dat het bestuur nu uit 6
leden bestaat en dat zijn taken onder de andere bestuursleden zijn verdeeld.
Onderwerpen
Het bestuur heeft in 2016 8 x vergaderd. Hieronder volgt een kleine greep uit de onderwerpen die in
de vergaderingen aan de orde kwamen:
- Op initiatief van Klaas de Jong en Lieuwe Dijksen is een verkiezing uitgezet om de eilandvogel voor
Texel aan te wijzen. De deelnemers hebben uiteindelijk de Scholekster gekozen. Zie ook de
uitgebreide beschrijving van dit onderwerp hieronder.

- Het bestuur vond het van belang om nauwer samen te werken met andere partijen op het eiland
die het belang van de vogels hoog in het vaandel hebben staan. Zo is Marc Plomp van het
Vogelinformatiecentrum in de bestuursvergadering van 20 april uitgenodigd om over verdere
samenwerking te praten. Met hem zijn verschillende onderwerpen doorgenomen, zoals de
voorbereiding voor het Vogelfestival op 7 en 8 mei en de bijdrage van Marc aan het onderhoud van
kijkhutten en –schermen. Dit heeft een bijdrage van € 500, - per jaar opgeleverd. Het bestuur heeft
hetzelfde bedrag voor onderhoud beschikbaar gesteld. Verder heeft Marc het bestuur uitgenodigd
een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Vogeleiland af te vaardigen. Het bestuur heeft
hiervoor Han Brezet aangewezen. Met Marc is verder afgesproken dat hij elk jaar in de
bestuursvergadering wordt uitgenodigd.
- De samenwerking met de Lieuw is door Giel Witte opgepakt. Hij heeft met een vertegenwoordiging
van de Lieuw gesproken over gemeenschappelijke activiteiten. Het bestuur zal dit in 2017 verder
oppakken.
- Samen met een aantal andere partijen heeft de Vogelwerkgroep bezwaar gemaakt tegen de
vergunning aan Wielersport Texel voor de aanleg en het gebruik van een mountainbikeroute op
Texel.
- Verder heeft het bestuur een brief aan het gemeentebestuur geschreven over de olie die in de
haven van Oudeschild is gelekt. Naar aanleiding van dit incident is het verzoek aan de nieuwe
burgemeester gedaan om een kennismakingsgesprek met het bestuur te voeren. Dit gesprek heeft in
februari 2017 plaats gevonden.

Ontwerp beheersplan Natura-2000.
Namens de Vogelwerkgroep is een zienswijze naar aanleiding van de ter visie legging van het nieuwe
beheersplan ingediend. We hebben over een drietal onderwerpen kanttekeningen geplaatst. In de
eerste plaats tegen de gemakkelijke constatering in het plan, dat de recreatieve activiteiten in de
duinen geen schade doen aan de vogelstand. Deze opmerking was niet door middel van onderzoek
onderbouwd. In de tweede plaats over de begrazing en effecten daarvan op de fauna en ten slotte
over de verouderde gegevens over het voorkomen van soorten in het duingebied. Alleen op het
laatste punt kregen we gelijk: dit wordt aangepast. Wij zijn niet verder in beroep gegaan.

Ledenbestand
Het ledenbestand telde in 2016 394 leden. Hiervan zijn 359 betalende leden. Van deze 394 leden zijn
238 leden gehuisvest op Texel, 156 op het vaste land.

Externe vertegenwoordiging
Adriaan Dijksen is namens alle Texelse natuurorganisaties, dus ook namens onze Vogelwerkgroep,
bestuurslid van de Stichting Nationaal Park Duinen van Texel. Marc Plomp vertegenwoordigt de VWG
in de Adviesgroep BOR van het Nationaal Park.
Giel Witte is Wetlandwacht bij Vogelbescherming en weidevogelbeschermings-coordinator (ook bij
de ANV de Lieuw).
Hans Witte vertegenwoordigt, als ledenraadslid voor het Waddengebied, de VWG in de Sovonledenraad.

Financiën
Zie hiervoor de Jaarrekening 2016 en de toelichting daarop.

Activiteiten
OJV 2015

Met Bernard Spaans als redacteur verscheen het Ornithologisch jaarverslag 2015 keurig op tijd. De
uitgave was weer een enorme groepsprestatie. Ten minste 25 leden werkten er aan mee. Naast de
systematische lijst van alle waargenomen soorten bevatte het verslag hoofdstukken over: het weer,
de weidevogelinventarisatie i.o.v. Provincie Noord-Holland, het belang van de oostkust voor Grote
Sterns en het voorkomen van de Velduil. In totaal 92 bladzijden, met 30 kaartjes, 24 tabellen en/of
grafieken en 44 prachtige vogelfoto’s waarvan de Draaihals op de cover waarschijnlijk de mooiste
was.

De Skor

In 2016 zijn voor het eerst 4 nummers van De Skor uitgebracht in plaats van de gebruikelijke 5. Het
was af en toe moeilijk om genoeg kopij te verzamelen. De belangrijkste reden is echter een
financiële. Omdat alle leden ook het Ornithologisch Jaarverslag gratis krijgen liepen de drukkosten
hoog op. Ook haakte één van de adverteerders af, waardoor de inkomsten met een kwart
terugliepen.
In totaal werden 156 pagina’s gevuld met tekst en foto’s. De redactie heeft weer zijn best gedaan er
een goed ogend blad van te maken met een afwisselende en informatieve inhoud. Helaas is er bij het
drukken van nr. 3 iets fout gegaan waardoor een aantal grafieken er niet mooi uit zag en het logo
boven elke bladzijde paars was geworden.
Door de wat lagere frequentie lukt het niet om de agenda up-to-date houden. Op de website wordt
die wel regelmatig bijgehouden en ook door middel van de e-mail nieuwsbrief Koekoek! proberen we
de leden goed over alle activiteiten te informeren.

Voorlichting en communicatie

De leden worden op verschillende wijze op de hoogte gehouden van activiteiten en andere
gebeurtenissen.
De digitale nieuwsbrief de Koekoek! wordt met name ingezet voor het aankondigen van
excursies en lezingen en het uitnodigen van leden hiervoor. De Koekoek! wordt geredigeerd
door Elsemiek Heins.
De website is een tijdlang niet bijgehouden maar is inmiddels actief opgepakt door Lieuwe
Dijksen. Hij heeft bijna het meeste achterstallige onderhoud weg gewerkt.
Twitter: Vrijwel alle activiteiten van onze werkgroep worden via Twitter bekend gemaakt, naast
de agenda op onze website. Tot en met de maand december is, sinds het account bestaat, ruim
4000 maal ge(re)tweet. Er zijn ruim 850 volgers van de VWGTX-twitteraccount. In 2016 zijn er
110 volgers bijgekomen vanuit de hele wereld tot aan de VS, Australië, Zuid-Afrika en Japan toe.
Steeds meer Texelse vogelaars beginnen ons account te ontdekken en starten het volgen.
Binnen het bestuur is afgesproken dat er vooral over Texelse vogel(zaken) zal worden getweet.
- Facebook: onze FB-pagina wordt veel bekeken. Er zijn meer dan 1280 (!) volgers die in de pagina
geïnteresseerd zijn en onze posts lezen. Het beheer is in handen van meerdere personen, o.a.
Marian Hendriks. Zodra er over de Texels vogels of onze activiteiten wat te melden valt wordt dit
gepost en direct veel geliked. Af en toe zijn er ook discussies. In de meeste gevallen zijn dit
positieve discussies maar in sommige gevallen was de toon vervelend; de regels van fatsoen
werden dan overschreden en in dat geval werd er ingegrepen.
- Radio Texel: Als onderdeel van het programma Natuurwijzer van radio Texel, verzorgden Klaas
de Jong en Lieuwe Dijksen weer de maandelijkse uitzending over vogels. Dit programma wordt
tegenwoordig opgenomen in de week voorafgaande aan de uitzending op zondag tussen 12.00
en 01.00 uur (met een herhaling op maandagavond). Het is dus niet meer ‘life’. Omdat het
bestuur van Radio Texel er de voorkeur aan geeft grote evenementen op zondagen, zoals de
halve marathon en de autocross rechtstreeks te verslaan, zijn er enkele uitzendingen vervallen.

-

In één geval was een technische storing in de studio als gevolg waarvan een al opgenomen
programma niet werd uitgezonden
De Vwg-stand was het afgelopen jaar minder aanwezig bij markten en andere evenementen. Op
de Sovondag waren wij in tegenstelling tot andere jaren afwezig. Op de
Natuurmarkt/Vogelkijkdag 6-8 mei 2016 was de Vwg-stand er wel, dankzij de aanwezigheid van
meerdere leden.
Een deel van het standmateriaal is weggedaan omdat het niet meer voldeed. Nog steeds is er
vernieuwing van het informatiemateriaal nodig en daar wordt hard aan gewerkt. Het materiaal
voor de stand wordt bewaard in het Groene Kruis-gebouw aan de Jonkerstraat.

Excursies
In 2016 hebben 11 excursies plaats gevonden:
De Waalenburg-excursie op 2 Paasdag, de Grutto-excursie op 29 maart, de Houtsnippen-excursie in
de Dennen, de Blauwborst-excursie op 14 mei, drie excursies bij Utopia (21 juli, 3 en 18 augustus), de
Horsmeertjes-excursie op 10 september, de Robbenjager-excursie op 22 oktober, de excursie tijdens
de Nacht van de Nacht op 29 oktober en de Oudejaars-excursie op 31 december.
De meeste excursies hebben plaats gevonden onder leiding van Giel Witte. Daarnaast hebben
Adriaan Dijksen en Bob Loos excursies begeleid. Het aantal deelnemers ligt tussen 5 en 45. Elke
excursie wordt door het bestuur daarna geëvalueerd.
Naar aanleiding van de excursie bij de Robbenjager is met Marc Plomp afgesproken dat het bestuur
Marc inlicht over een te houden excursie.

Lezingen en andere activiteiten
In 2016 zijn twee lezingen gehouden.
- De lezing door Albert Beintema over de Grutto en
- De Lezing door René Beijersbergen over de Dwergstern.
Beide lezingen zijn druk bezocht en werden positief beoordeeld.

Verkiezing eilandvogel

Op 4 februari was het zo ver. Na 5 korte interessante lezingen in de door Ecomare gratis ter
beschikking gestelde zaal over de top vijf soorten konden we de Scholekster presenteren als
Eilandvogel van Texel.
Geïnspireerd door de verkiezing van de Grutto tot Nationale vogel van Nederland, namen Klaas de
Jong en Lieuwe Dijksen, op radio Texel het initiatief voor verkiezing van een ‘nationale’ vogel voor
ons eiland, de Eilandvogel. De verkiezing werd ondersteund door Ecomare, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en het Vogelinformatiecentrum.
Gedurende de maanden december en januari kon een ieder zijn keuze per mail of anderszins bij ons
kenbaar maken. Uiteindelijk zijn 147 stemmen uitgebracht, waarvan 89 leden van de
Vogelwerkgroep en/of hun gezinsleden.
Er werd op totaal 24 soorten gestemd. Vijf soorten daarvan kregen meer dan 3 stemmen. Over die
soorten werden de inleidingen gehouden. Dat waren, met de inleiders daarachter:
Scholekster
Lepelaar
Blauwe Kiekendief
Kluut
Grote Stern

50
44
12
8
6

Bruno Ens
Petra de Goeij
Lieuwe Dijksen
Adriaan Dijksen
Mardik Leopold

Naast de gewone verslaggeving in de Texelse Courant over de verkiezing is er in dat medium twee
keer aandacht aan de eilandsoort besteed. De eilanddichter Mare van der Mast publiceerde een

gedicht, een ode aan de Scholekster en columnist Woelmuis legde uit waarom hij op de Scholekster
heeft gestemd en niet op “nuffige Lepelaar.
In 2016 is er verder nog niet veel invulling aan de Eilandvogel gegeven, maar dat wordt in 2017
anders. Het bestuur heeft een aantal activiteiten in voorbereiding.

Inventarisatie van Huiszwaluwen eilandbreed

Al meer dan 20 jaar wordt het hele eiland onderzocht op het voorkomen van de Huiszwaluw, d.m.v.
een nestentelling, meestal door vaste tellers. Alleen voor een deel van de Polder Eierland moest dit
jaar het aantal geschat worden. Er zijn dus tellers nodig! Er waren dit jaar na een jarenlange stijging
van aantal wat minder nesten. In De Skor nr. 4 is daarvan verslag gedaan.

Wad- en watervogeltellingen

In het afgelopen telseizoen organiseerde Sovon Vogelonderzoek Nederland 6 landelijke wad- en
watervogeltellingen, één meer dan gebruikelijk. Afgezien van de tellingen in de vaste maanden
januari, mei, september en november was er dit jaar een ‘zwevende’ telling in oktober. Daar werd
door Sovon nog één extra telling in augustus aan toegevoegd. Doel van deze telling was om
Waddenzee-breed een indruk te krijgen van de verspreiding van vogels tijdens hoog water en het
effect van recreatie op overtijende vogels. Tijdens deze extra telling zijn behalve vogels ook
recreanten geteld en is een beschrijving gemaakt van de effecten van de aanwezigheid van
recreanten. Door deze extra telling werden er in 4 achtereenvolgende maanden (augustus t/m
november) wadvogeltellingen georganiseerd. Interessant om de aantalsveranderingen van maand op
maand te kunnen vergelijken maar organisatorisch geen ideale situatie. Het was nogal veel gevraagd,
zowel van de coördinator, Cor Smit, als van de tellers.
Door bemiddeling van Romke Kleefstra (Sovon) is in 2016 opnieuw begonnen met het tellen van
wadvogels op de Hengst en de Steenplaat. Vanaf oktober is met een bootje van Dennis Boon uit De
Cocksdorp de oversteek gewaagd en is één teller afgezet op de zuidelijke rand van de Hengst en één
op de Steenplaat. De eerste ervaringen zijn positief. In oktober en november werden op de Hengst
zo’n 18.000 vogels geteld, vooral Rotganzen, Scholeksters, Bonte Strandlopers, Rosse grutto’s,
Wulpen, Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen.
Vier van de 6 tellingen in 2016 zijn voorspoedig verlopen. Het was niet mogelijk om in augustus
(vakantieperiode) voldoende tellers te vinden voor een complete dekking en ook in november ging
het behoorlijk mis. De 2 eigenaars van de 4-wheel-drive auto’s waarmee op het strand wordt
gereden waren beiden op vakantie, er waren enkele afwezigen en op het laatste moment waren er
ook nog 2 afzeggingen wegens ziekte. Tijdens deze telling zijn het gehele strand en de Hors ongeteld
gebleven en dat gold ook voor de Westen, de Muy en de Nederlanden. Zowel in augustus als in
november is het wel gelukt om het hele oostelijke deel van het eiland geteld te krijgen. Er werden
47.000 (mei) tot 112.000 (januari) vogels geteld.
Ondanks de uitbreiding met enkele nieuwe tellers is het nog steeds niet eenvoudig om alle
telgebieden geteld te krijgen. Vaak moest tellers, die al een gebied geteld hadden, bijspringen
worden bijgesprongen om alle deelgebieden alsnog geteld te krijgen. Nieuwe tellers zijn dan ook
nog steeds zeer welkom! Zij kunnen door ervaren tellers in de praktijk de kneepjes van het vak leren.

Ganzen- en zwanentellingen

Er is vijf keer geteld: op 14 februari, 13 maart, 9 april, 8 mei en 18 december. Deze landelijke
tellingen worden gecoördineerd door Bernard Spaans en vinden altijd op zondagen en rond
hoogwater plaats. Tijdens de tellingen in april en mei zijn alleen de Brand- en Rotganzen geteld. Deze
2 tellingen zijn uitgevoerd door slechts 2 tellers vanwege het beperkte voorkomen van deze soorten
op Texel in april en mei. Aan de overige tellingen deden steeds 12 tellers mee. De resultaten van
deze tellingen geven, samen met de door Cor Smit gecoördineerde wad- en watervogeltellingen een

mooi beeld van het aantalsverloop van de ganzen en zwanen op Texel gedurende het winterhalfjaar.
De resultaten worden ingevoerd in de landelijke Sovon-database en worden ook gebruikt in het
Ornithologische Jaarverslag.
De volgende 18 personen hebben in 2016 één of meer keren aan deze tellingen meegedaan: Marije
Binsbergen, Roeland Bom, Adriaan Dijksen, Lieuwe Dijksen, Kees Camphuysen, Anja Cervencl, Jenny
Cremer, Bruno Ens, Rob Hammer, Jarne Kompier, Laurens van Kooten, Kees Kuip, Dirk Maas, Thomas
Oudman, Dick Schermer, Cor Smit, Bernard Spaans en Giel Witte.

Broedvogelinventarisaties voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Jammer genoeg vallen langzamerhand steeds meer van de vaste tellers af; door vergrijzing of
‘telmoeheid’. Een flink aantal natuurreservaten bleef derhalve (grotendeels) ongeteld. Gelukkig
kregen we wel (vrijwel) complete gegevens van de strandbroeders en van de kustbroeders langs de
oostkust. In het Ornithologisch Jaarverslag is dit alles na te kijken. We proberen de inventarisaties
aantrekkelijker te maken voor nieuwe vrijwilligers door alleen een aantal interessante of minder
algemene soorten te gaan tellen.

Weidevogelbescherming 2016

Na de startavond begin maart zijn we met 24 vrijwilligers het land in geweest om boeren te helpen
bij het opsporen van weidevogelnesten. Dit werd weer gecoördineerd en begeleid door Giel Witte.
Het weer was in april en begin mei erg koud. Er was weinig voedsel voor de kuikens en veel vroege
legsels zijn verloren gegaan bij voorjaars bewerkingen. Het aantal gevonden kievitslegsels was lager
dan de laatste jaren. In 2015 399 en in 2016 339 legsels. Ook de Grutto had problemen in het
broedseizoen. Ze begonnen erg laat met nestelen en de kuikens waren door de slechte
voedselsituatie erg kwetsbaar. Enkele koude en natte dagen in juni werden veel kuikens fataal. Er zijn
maar weinig vliegvlugge juvenielen gezien. Bijna alle Grutto’s broeden in land met een uitgestelde
maaidatum. Hoewel het aantal Scholeksters weer wat lager was dan de voorgaande jaren is het voor
onze “Eilandvogel” geen slecht broedjaar geweest. Er viel voldoende regen en omdat de Scholekster
zijn jongen voert kon deze voldoende wormen vinden.
Bijna alle vrijwilligers voeren hun gegevens direct in op internet en ook de Agrarische
Natuurvereniging voert daar zijn gegevens op in. Hierdoor kunnen boeren en loonwerkers met de
weidevogelapp direct zien waar de legsels liggen. Ze mogen de legsels niet meer omleggen, maar
moeten er omheen werken. Dit met de bedoeling dat er minder legsels verloren gaan.
Ook bij deze activiteit geldt dat de oudere ervaren zoekers om allerlei redenen afhaken en er geen
aanwas komt van jongere mensen.

Bescherming van kustbroeders

In het afgelopen jaar hebben op 2 locaties Dwergsterns gebroed: in de noordpunt van het eiland op
de Volharding en in het zuiden op de Hors. Op de Volharding ging het om 9 paartjes. Deze zitten op
een strandje dat het jaar rond afgezet is. In de herfst wordt een deel van de afzetting weggehaald
omdat deze verloren zou gaan tijdens hoog water of ijsgang. In de broedtijd wordt deze weer
teruggeplaatst. Een kolonie Stormmeeuwen vormt wel een bedreiging voor de Dwergsterns. Op de
Hors zaten dit jaar op 3 locaties zo’n 162 paartjes. Dit leek allemaal goed te gaan tot in juni alles
zomaar verdwenen was. De meeste vogels hadden al vrij grote kuikens, maar er zijn maar enkele
uitgevlogen. Enkele koude en natte dagen zijn misschien fataal geweest. Misschien dat Kleine
Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen, die daar in de buurt broeden, hier ook debet aan zijn. Al met al
dus geen goed jaar voor de Dwergsterns.
Verspreid over Texel hebben weer tussen de 25 en 30 paartjes bontbekplevier gebroed. Op de Hors
zoeken ze meestal de Dwergsterns op. Deze jagen eventuele predatoren weg. Voor het eerst sinds
2012 hebben weer strandplevieren op Texel gebroed. Op de Hors zat 1 paartje tussen de
Dwergsterns. Deze hebben minstens 3 pullen gehad. Nabij de Eierlandse Dam heeft ook 1 paartje
gebroed. Dit punt is snel afgezet omdat deze vlak bij een wandelpad lag en snel verstoord zou

worden. Deze heeft wel de tijd uitgebroed, maar er zijn geen jongen gezien. Een uitgebreid verslag
staat in De Skor, nr 4.

Huttenclub

Deze afdeling van de Vogelwerkgroep onderhoudt de kijkhutten en schermen op Texel. Ook wordt de
Oeverzwaluwenwand ieder jaar weer ‘broedklaar’ gemaakt door de gaten op de vullen met aarde. De
kijkhut van Dijkmanshuizen wordt oud en slecht. Het vergt nogal wat aandacht om deze veilig
toegankelijk te maken. Hij staat op de nominatie om vervangen te worden. Ook de kijkschermen bij
de Robbenjager en de Tuintjes hadden dit jaar veel onderhoud nodig. De kastanje palen waren veelal
bij de grond afgerot. Met een brede eiken plank, die rondom op de palen is geschroefd, blijft het
voorlopig weer staan. Bij de Robbenjager zijn de leuningen van het toegangspad opgeknapt. Voor het
kijkscherm bij de Horsmeertjes zijn de wilgen kort gesnoeid. Deze waren in vrij korte tijd zo hoog
geworden, dat het uitzicht belemmerd werd. Ieder voorjaar komt de groepje onder leiding van Giel
Witte bijeen om de plannen voor dat jaar te bespreken.

Ringgroep Korverskooi

De activiteiten van de ringgroep Korverskooi omvatten, zoals elk jaar, met name het inventariseren
van het gebied op broedvogels, het gebruiksklaar maken van het gebied, het plaatsen en opruimen
van de netten en het invoeren van ringgegevens in bestanden.
Van 14 april tot en met 2 augustus werd t.b.v. het CES-project gedurende 12 dagen gevangen. In de
drieëntwintig jaar dat we aan dit landelijke en inmiddels West Europese project meedoen, hebben
we nog steeds, ondanks vakanties en andere activiteiten, het aantal verplichte dagen kunnen
volbrengen. Dit jaar vingen we een recordaantal (310 stuks) nieuwe vogels, voornamelijk doordat het
broedsucces van veel vogels zo goed was. Het aantal van 199 teruggevangen vogels viel in
tegenstelling tot de 226 stuks van vorig jaar wat tegen. Wel konden we het project nu afmaken met 3
in plaats van 2 ringers met een ringvergunning, waardoor we wat makkelijker ons ringrooster konden
maken.
In de periode van 2 augustus tot 25 november is tijdens de najaarstrek gevangen. Hoewel het weer
hiervoor heel goed was, waren de vangsten in de maanden september en november veel lager dan
gemiddeld. In oktober daarentegen konden we zoveel vogels ringen dat het jaartotaal toch nog ver
boven de 3.500 vogels uitkwam. Samen met het CES-project hebben we het afgelopen jaar
gedurende 432 uren (90 ringdagen) vanginspanning geleverd; iets minder dan in het jaar ervoor.
Er werden 3.676 vogels van een ring voorzien (waarde ringen € 630, -). Dit is minder dan vorig jaar
toen 3.920 vogels werden geringd. De hoeveelheid teruggevangen vogels van 1.017 stuks was ook
wat lager dan de 1.174 in 2015.
De ringwerkzaamheden werden dit jaar uitgevoerd door verschillende leden van de Vogelwerkgroep.
Op dit moment beschikken we over 5 ringgemachtigden (Anja Cervencl, Kees Oosterbeek, Cor Smit,
Dick Schermer en Mart Zijm). Over belangstelling ten aanzien van hulp bij het ringen hadden we ook
dit jaar weer niet te klagen. We konden op diverse leden een beroep doen.
Hans Witte verzorgde dit jaar weer het doorgeven van alle vangsten en verdere gegevens op
Trektellen.nl
In De Skor werd 3 keer een verslag of onderzoeksresultaat gepresenteerd door Mart Zijm.

Nestkastcontroles
In 2016 hebben Peter en Rina Rood in totaal 24 nestkastjes van Pimpel- en Koolmezen gecontroleerd.
Dit heeft de volgende gegevens opgeleverd:
- Op 12 maart zijn de nestkastjes schoon gemaakt;
- Tussen 10 april en 22 juni hebben 8 controles plaats gevonden;
- 24 nestkastjes waren bewoond: 13 met Koolmezen en 11 met Pimpelmezen;

- Het 1e ei van de Pimpelmezen is op 3 mei gevonden, dat van de Koolmezen op 5 mei;
- Er waren 19 succesvolle kastjes: 10 Koolmezen en 9 Pimpelmezen;
- Bij de succesvolle kastjes zijn 2 dode Koolmezen aangetroffen en 1 dode Pimpelmees;
- Er is geen 2e leg aangetroffen;
- Uitgevlogen: op 7 juni waren 13 succesvolle kastjes leeg, op 15 juni waren nog 9 kastjes met jongen,
op 22 juni waren 18 succesvolle kastjes leeg en in 3 kastjes werden dode jongen aangetroffen;
- Totaal aantal eitjes van de Koolmezen: 88. In 13 kastjes: 6.7 ei per kastje
- Totaal aantal eitjes van de Pimpelmezen: 106. In 11 kastjes: 9.6 ei per kastje.
- Uitgevlogen Koolmezen: 79
- Uitgevlogen Pimpelmezen: 69.
Van een andere nestkastcontrolegroep zijn geen gegevens ontvangen.

