Intro
We zitten volop in het trekseizoen en we hebben al weer volop kunnen genieten van sterke
trek van vinken, veldleeuwerikken, zanglijsters en buizerds. De telposten zullen nog in
november bezet zijn dus wie zin heeft om dat eens mee te maken is welkom.
Wat betreft de publicatie over de ZO-Veluwe zijn we nu druk bezig om dat deel van de taken
dat we zelf niet kunnen doen om dat bij SOVON te laten doen. Het gaat dan om
bewerkingen van het basis materiaal zodat er stippenkaarten, trends, bestanden met
dichtheden per biotooptype en dergelijke gemaakt kunnen worden. Je moet dan denken aan
een werkwijze die ook bij het laatste Gelderse Poort-rapport is gehanteerd. Als dit dan
geklaard is kunnen leden aan de slag om soortteksten te maken. Het uitkomen van de
rapportage van ons langstlopende onderzoek zal dan in 2007 een van de jubelactiviteiten
zijn. Het eerste onderwerp in dat jaar kunt je nu al in de agenda zetten namelijk de
Midwinterlezing op donderdag 18 januari in de Stadsboerderij Presikhaaf. We hebben
daarvoor Danny Ellinger kunnen strikken die een lezing zal houden over de expeditie
waaraan hij deelnam naar het atol Aldabra. Maar eerst zal nog een ledenbijeenkomst plaats
vinden op 28 november waarbij Olaf Klaassen een lezing zal verzorgen over zijn onderzoek
naar Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden.
In deze goed gevulde Vlerk weer een keur aan bijdragen zoals een verslag van lopend
onderzoek aan Steenuilen bij Didam, twee broedvogelverslagen uit uiteenlopende gebieden
(natuurontwikkeling en stedelijk gebied), een excursieverslag, een bijzondere waarneming en
de gebruikelijke rubrieken zoals excursieaankondigingen, bijeenkomstverslagen, oproepen en
agenda.
Ook vind je in deze Vlerk een enquête over de ledenbijeenkomsten om als bestuur een beeld
te krijgen wat de leden graag willen op de bijeenkomsten en wat hen drijft om wel of niet te
komen. Graag invullen deze enquête zodat we wellicht een aantal zaken kunnen aanpassen
zodat er weer 30-40 leden komen op zo'n avond. Hij is op papier in te vullen maar ook via
de website.
We wensen een ieder veel leesplezier en ook mooie avonturen in het veld.
Bestuur en redactie
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Foto. Prooioverdracht van Blauwe Kiekendief, Oerderduinen Ameland, 29 juni 2005 (Johan Krol)
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Oproepen en aankondigingen
Ledenbijeenkomst op dinsdag 28 november: Blauwe
Kiekendieven op de Waddeneilanden, door Olaf Klaassen
Vanaf 2004 wordt door SOVON op Texel, Terschelling en Ameland onderzoek uitgevoerd
naar de Blauwe Kiekendief. Omdat het de soort bepaald niet voor de wind gaat heeft
Vogelbescherming de Blauwe Kiekendief opgenomen in een soortbeschermingsplan. De
afgelopen tien jaar is de populatie gehalveerd tot nog geen 50 broedparen. Er was tot voor
kort nauwelijks iets bekend over voedselkeuze van de huidige populatie Blauwe Kieken.
Tijdens het onderzoek is hier intensief naar gekeken, maar ook naar broedsucces en
verspreiding. Zo worden jonge Blauwe Kiekendieven voorzien van kleurringen waarbij voor
elk eiland een verschillende kleur wordt gebruikt. Per eiland ontwikkelt de soort zich
verschillend en lopen trends en voedselkeuze uiteen.
VWG-lid en SOVON-medewerker Olaf Klaassen is voor dit onderzoek werkzaam op Ameland.
Hij zal met een lezing uitweiden over het wel en wee van de soort op de Waddeneilanden
anno 2006. Uiteraard zullen de eerste resultaten van het onderzoek de revue passeren.
Daarnaast zal aan de hand van uniek fotomateriaal uitgebreid ingegaan worden op
determinatie aspecten als geslachts- en leeftijdsbepaling. De lezing vindt plaats in de
Stadsboerderij Presikhaaf. Aanvang 20.00 uur.

Midwinterlezing op donderdag 18 januari: 'Aldabra, het
laatste paradijs op aarde', door Danny Ellinger
In 2005 was er foto-expeditie die Foto Natura, onder leiding van topfotograaf Danny
Ellinger, maakte met een aantal Nederlandse natuurfotografen en filmers. In 20 dagen tijd
werden zo'n 125.000 foto's gemaakt. Een prachtige selectie daarvan is opgenomen in het
samen met het Wereld Natuur Fonds gemaakte fotoboek 'Aldabra, een unieke stip op 9.24
zuid, 46.12 oost' en zal op deze ledenbijeenkomst de revue passeren.
Aldabra is een atol dat op een stuk duinlandschap na volkomen vlak is. Het is een van
jongste eilanden van de Seychellen, gefundeerd op een uitgedoofde vulkaan. Dat is nog
altijd te zien aan de ellips die de lagune omsluit waaronder de vroegere krater ligt. De
oceaan rondom is vierduizend meter diep. Het eigenlijke vulkanische gesteente ligt op
vijfhonderd meter diepte. De rest van de opbouw bestaat uit kalk en versteend koraal.
Hoewel het op een grote uitgedoofde vulkaan ligt, is Aldabra niet meer dan een streep aan
de horizon - bijna onvindbaar. Dat zal zeker hebben bijgedragen aan het behoud van de zo
unieke natuur van dit eiland.
Het eiland Aldabra bestaat eigenlijk pas ongeveer 125.000 jaar en dus ook alles wat er op
leeft. Het leven op dit afgelegen atol heeft een heel korte (vergeleken met de rest van de
wereld) en een heel aparte evolutie meegemaakt. Er is een eigen ecosysteem ontstaan. De
meeste diersoorten kwamen op het eiland terecht met de zeestromingen en de heersende
winden van Madagaskar. De planten en landdieren die er tegenwoordig leven zijn er puur
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toevallig terechtgekomen, meedrijvend op een stuk boom of misschien wel op eigen kracht.
De reuzenschildpad speelt er de hoofdrol.
De avond begint om 20.00 uur in de Stadsboerderij Presikhaaf. De koffie staat klaar en een
introducé is welkom.
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Steenuilen in de Liemers
Maarten Hageman
Inleiding
Vanaf 1995 ben ik actief met de Steenuil in de Liemers. In geschikt Steenuilenbiotoop
worden nestkasten opgehangen en jongen en adulte Steenuilen van een ring van het
vogeltrekstation Arnhem voorzien. Dit leverde aanvankelijk maar weinig exacte gegevens op
over de legselgrootte en het broedsucces. Ook werden er maar weinig adulte uilen gevangen
en betrouwbare gegevens verzameld om de jaarlijkse overleving vast te stellen.
Door de steenuilenwerkgroep Liemers en Achterhoek is er in 2001 het plan opgevat om een
aantal kerngebieden in te stellen met als doel om binnen deze gebiedsgrenzen ieder jaar de
populatie steenuilen nauwkeurig te volgen, dat wil zeggen monitoring, populatieonderzoek,
broedbiologie en voedselonderzoek. Doordat iedereen op gestandariseerde wijze gegevens
verzamelt kunnen deze gebieden onderling met elkaar worden vergeleken.
Onderstaand artikel is een samenvatting van de verzamelde broedbiologische gegevens over
de periode 1996-2005 uit het kerngebied Didam.

Gebiedsbeschrijving kerngebied
Het steenuilen onderzoek vindt plaats in de liemers, ten noorden van Didam (gemeente
Montferland). De totale oppervlakte beslaat ongeveer 11 km2 en er hangen ongeveer 50
nestkasten. Als gevolg van ruilverkavelingen heeft het landschap in de Liemers in de
afgelopen decennia haar kleinschalige karakter verloren. Veel heggen, knotwilgen,
hoogstamboomgaarden en oude schuurtjes zijn verdwenen. Het landschap in de Liemers is
nu een open landschap met verspreid staande boerderijen, en enkele bomenrijen met
populieraanplanten. De meeste agrarische gronden worden als grasland gebruikt. Rond Loil
en de Greffelkamp bij Didam liggen kleinere boscomplexen, hierin overheersen loofbomen
zoals Populier, Berk en Eik (Lensink 1993). De laatste jaren zijn er met subsidie weer
kleinschalige landschapelementen aangeplant door particulieren (o.a erfbeplanting), Het
aantal intensieve melkveehouderijen loopt de laatste jaren terug.
Het landschap in het hart van het onderzoeksgebied heeft een besloten karakter. Hier komen
nog kleinschalige landschapselementen voor in de vorm van knotwilgen en struwelen en
fruitbomen. Kenmerkend is ook het voorkomen van relatief veel lint bebouwing. In deze
omgeving treffen we de hoogste dichtheid aan steenuilen aan. De gebieden Greffelkampseen Loilse broek hebben een zeer open karakter. Veel grote percelen met mais- en grasland,
zonder veel kleinschalige landschapselementen. Ook komt hier bijna geen bebouwing voor.
Op onderstaande topografische kaart is het onderzoeksgebied gemarkeerd door de zwarte
lijn.

Omvang van de populatie
In de afgelopen 16 jaar is er drie keer een gebiedsdekkende inventarisatie uitgevoerd, in
1989,1997 en in 2004 (tabel 1). Deze zijn uitgevoerd conform de handleiding voor
broedvogelonderzoek van SOVON
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De Steenuilen zijn in 1989 geinventariseerd door R.L. Vogel en N.D. Kwint
vogelwerkgroep Arnhem.

van de

Het blijft lastig om de Steenuil goed te inventariseren. In mijn ogen is terreinkennis erg
belangrijk. Pas na vele jaren weet je in welke schoorsteen, boom of schuur de uilen zitten.De
combinatie van inventariseren, nestkasten controleren en overige waarnemingen kan een
betrouwbaar beeld vormen van de populatie ter plaatse. De grote teruggang in het aantal
territoria in 1997 en 2004 ten opzichte van 1989 (56%) is mogelijk deels aan
waarnemerseffecten te wijten. Het is niet ondenkbaar dat de populatie in 1989 overteld is
(Hageman 1997). Deels kan er ook sprake zijn van een reëele afname.
Voor de jaren 2002 en 2005 wordt de populatie geschat op 27 respectievelijk 28 paar. Deze
schatting berust op een combinatie van inventariseren, nestkastcontroles, eigen
waarnemingen en waarnemingen van derden van broedparen binnen de datumgrenzen in
geschikt biotoop.
Vanaf 1997 valt de populatie dus min of meer stabiel te noemen met gemiddeld 26
broedparen per jaar.
Vanaf 2005 probeer ik ieder jaar 25 procent van het totale proefvlak te inventariseren
conform de handleiding territoriumkartering Steenuil van Stone.

Figuur 1. Topografische overzichtskaart kerngebied Steenuil in Didam met de in 2005 aangetroffen
territoria.
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Tabel 1.
1 Aantal territoria in 1989, 1997 en 2004 in het kerngebied.
Jaar
Vastgestelde territoria
Broedend aangetroffen in een nestkast maar niet vastgesteld tijdens de
inventarisatie
Eigen waarneming binnen de datumgrenzen van broedpaar in geschikt
broedbiotoop, maar niet vastgesteld tijdens de inventarisatie
Geschat aantal paren in kerngebied
Gemiddeld aantal broedparen per km2

1989
55

1997
24

2004
20

-

-

4

-

-

2

55

24

26

5,00

2,18

2,36

Methodiek
Het onderzoek is gestart in 1995, terwijl vanaf 2002 de broedbiologische gegevens
gestructureerd worden verzameld en zijn de resultaten onderling vergelijkbaar.
De circa 50 nestkasten in het kerngebied zijn vanaf 2002 gemiddeld genomen 3 tot 4 keer in
het broedseizoen bezocht. Het aantal bezoekmomenten was voor een groot deel afhankelijk
van de beschikbare tijd.
De bezoeken werden zoveel mogelijk gepland volgens onderstaand stramien:
1e bezoek in de eifase, begin mei: vaststellen van de legselgrootte en het controleren
van adulte broedvogels in de nestkast.
2e bezoek (kleine) jongen half mei: controle uitgekomen jongen en eventueel ringen
van jongen (vanaf ongeveer leeftijdsdag 10)
3e bezoek eind mei begin juni: controle van het aantal jongen en ringen van halfwas
Steenuilen.
4e bezoek juli/augustus: nacontrole: vaststelling van het aantal uitgevlogen en
achtergebleven jongen
Niet ieder nest is in de broedperiode zo uitvoerig gecontroleerd.
-

-

Vlerk

Wanneer de jongen half mei 10 dagen of ouder waren en geringd konden worden
dan werd het derde bezoek in de regel overgeslagen. Als tijdens de nacontrole bij
zorgvuldige controle geen ringen werden aangetroffen dan ben ik er vanuit gegaan
dat de jongen waren uitgevlogen.
Van jongen die op een leeftijd van 25 dagen of ouder geringd werden is aangenomen
dat ze ook zijn uitgevlogen.
Bij slecht en koud weer zijn er minder controles uitgevoerd. Het belang en de
gezondheid van de vogels staat voorop.
Bij tijdgebrek zijn er maximaal 2 controles uitgevoerd per nest.
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Resultaten
Datum eerste eileg
Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde, vroegste en laatste 1e eilegdata weer over de
periode 1997-2005. De datum van de 1e eileg is berekend volgens de methode van STONE
Voor de periode 1997-2001 zijn veel minder data beschikbaar dan van de periode
2002-2005. Zie in deze ook tabel met overzicht broedbiologische gegevens.

Figuur 2.Eerste eilegdata in de periode 1997-2005.

Er lijkt een trend in te zitten dat de Steenuil in het kerngebied in de loop der jaren steeds iets
vroeger is gaan leggen. De gekke piek in 2001 is te verklaren doordat in dit jaar de MKZ
uitbrak. Ik kon toen pas laat controleren en trof nog maar 5 complete legsels aan die
natuurlijk laat begonnen waren met het broeden. De meeste legsels hadden toen al jongen
en dan kun je de 1e eilegdata minder nauwkeurig bepalen, omdat je de exacte legselgrootte
niet weet. In 1997 ben ik begonnen met nemen van biometrische gegevens. Het is goed
mogelijk dat ik toen de vleugelmaat nog niet volledig gestrekt genomen heb, met als gevolg
dat de gemiddeld 1e eilegdata later geworden. Als we deze 2 jaren buitenbeschouwing laten
dan varieert de gemiddelde 1e eilegdata tussen de 7 en 13 april.
Als je dit vergelijkt met andere uilensoorten in Nederland dat zit er maar weining spreiding in
de start van het broedseizoen. Kerkuil en Bosuil vertonen een veel grotere spreiding in het
legbegin. Misschien is het mogelijk dat de Steenuil wel moet gaan broeden omstreeks deze
tijd. Een mogelijke verklaring kan zijn dat een bepaald deel van zijn voedsel maar een

88

Vlerk

23/3 (2006)

beperkte periode van het jaar beschikbaar is en dit noodzakelijk is voor de voeding van de
jongen. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde insecten.
Vanaf 2002 zien we in grafiek het beeld naar voren komen dat een gemiddelde grotere
legselgrootte resulteert in een vroegere 1e eilegdata,. Voor 2002 komt dit beeld niet
overeen. Ik heb niet direct een verklaring voor.
Dat het legselgemiddelde kleiner wordt volgens mij ook deels veroorzaakt door de steenuilen
die in minder biotoop broeden en ik heb van de laatste jaren veel meer legsels gecontroleerd
in mijn kerngebied waardoor de steekproef natuurlijk betrouwbaarder wordt.

Broedresultaat
Broedbiologische gegevens
Tabel 2. Overzicht broedbiologische gegevens 1996-2005.
parameters

Aantal complete legsels

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

6

7

7

10

11

5

18

15

14

13

4,00

4,29

4,14

4,3

4,09

4,4

3,56

3,53

3,93

3,92

5

7

7

9

12

14

16

12

10

11

2,33

3,71

4,00

3,6

2,76

3,86

2,55

2,60

2,21

2,64

Aantal geringde jongen

11

24

28

36

35

54

43

26

21

34

Gemiddeld aantal
uitgevlogen jongen per
nest

1,83

3,43

3,57

3,3

2,38

2,71

2,28

1,60

1,43

2,36

Mislukt in de eifase

1

0

0

1

1

0

2

2

2

3

Mislukt in de jongenfase

0

0

0

0

0

2

0

3

1

0

Mislukt fase onbekend

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Percentage succesvolle
nesten

83

100

100

90

92

86

89

66

64

81

Gemiddelde legselgrootte
Aantal nesten met
uitgekomen jongen
Gemiddeld aantal jongen

A
A
A

Vlerk

De berekening over het aantal gemiddelde succevol uitgevlogen jongen is inclusief
alle mislukte nesten in de ei- en jonge fase.
2001 was het jaar waarin mond- en klauwzeer uitbrak en ik daardoor weinig nesten
in de eifase hebben kunnen controleren.
Er is een duidelijk verschil in gemiddelde legsel- en broedselgrootte eindjaren
negentig en begin jaren van 2000.
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Er zijn echter een aantal zaken die in mij ogen een cruciale rol kunnen spelen in het verklaren
van deze verschillen, zodat de grote verschillen in broedresultaten wat genuanceerder
bekeken kunnen worden:
De 1e jaren zijn er maar weinig nesten goed gevolgd in het kerngebied
Voor het aantal uitgevlogen jongen per nest is vanaf 1996 t/m 2000 het aantal
aangehouden dat tijdens de ringdatum aanwezig was. Na de ringdatum kunnen nog
aanzienlijke verliezen optreden ( mon. med. R. van Harxen en P Stroeken.)
De nestkasten van de broedgevallen in 1996 t/m 2000 hangen allemaal in op het oog zeer
geschikte biotopen. In een later stadium zijn er ook nestkasten opgehangen in ogenschijnlijk
minder geschikte biotopen. Wellicht dat hier het broedsucces toch lager is, omdat het
biotoop wellicht ongunstiger is. Hier is met de uitwerking van deze gegevens geen rekening
mee gehouden.
De jaren 2003 en 2004 werden gekenmerkt door een hoog aantal mislukte nesten. Een
aantal nesten werd in die jaren mogelijk gepredeerd door een marterachtige. Aanwijzingen
daarvoor waren: een op het nest gevonden dood vrouwtje met in de schedel afdrukken van
tanden,en jongen met afgebeten koppen in en buiten de nestkast gevonden.
Andere mislukkingsoorzaken die voor 2002 niet vastgesteld waren:
Vrouwtje verdronken in waterbak. Eieren koud in nestkast aangetroffen.
Mannetje doodgereden, vermoedelijk in de eilegfase.
Nestboom omgewaaid.
Nestkast uit boom gevallen.
Nestkast en boom per ongeluk omgezaagd tijdens bouw van een schuur.

Voedsel
Vanaf 1997 is er bij elk bezoek in het broedseizoen ook gekeken naar aanwezige prooidieren
in de nestkast. Alle prooidieren zijn (voor zover mogelijk) gedetermineerd. Ook zijn leeftijd,
geslacht, gewicht en het stadium (vers, heel, zonder kop, half, enz ) van de prooi genoteerd.
In tabel 3 zijn de aantallen gevonden prooidieren verwerkt.
Tabel 3. Aantal aangetroffen prooidieren per jaar
soort
veldmuis

1997
2

1998
2

1999
7

2000
7

2001
15

2002
12

2003
6

2004
11

2005
11

bosmuis

1

0

0

3

5

5

2

0

1

huismuis

0

0

0

13

1

10

5

1

4

merel

1

1

4

3

3

3

1

1

0

spreeuw

3

0

0

3

2

0

0

1

2

overige

0

2

2

4

5

2

2

0

3

Gemakshalve zijn in figuur 1 alle aangetroffen soorten bij elkaar opgeteld en in een grafiek
verwerkt. Prooisoorten die maar een enkele keer aangetroffen zijn, zijn verwerkt in het
aandeel overige, dit zijn mol, rosse woelmuis, vink, huismus, kikker en spitsmuis spec.
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Figuur 3. Procentuele verdeling van de gevonden prooidieren over de periode 1997-2005

In totaal zijn 12 verschillende soorten prooidieren aangetroffen waarbij de Veldmuis,
Bosmuis en Huismuis veruit de belangrijkste zijn. Deze 3 soorten maken vanaf het jaar 2000
gemiddeld genomen ongeveer 75% van het voedselpakket uit in het broedseizoen.
Een belangrijke kantekening bij de gevonden prooidieren heeft betrekking op het tijdstip
waarop de prooien verzameld zijn. De meeste prooidieren worden in de regel rond het
uitkomen van de eieren aangetroffen. Het mannetje verzamelt dan meer voedsel dan dat de
jongen op dat moment kunnen eten. Vaak ben ik net te vroeg of te laat met het controleren
om dit moment mee te maken. Het lukt ieder jaar wel bij een paar nesten dus de meeste
gevonden prooidieren betreft maar over een paar nesten. Het kan zijn dat de Steenuil dan
net een nestje huismuizen burgemeester heeft gemaakt van 6 stuks en in hoeverre is dit
representatief voor de rest van het onderzoeksgebied? Op deze manier uitgevoerd
voedselonderzoek kan een bijdrage leveren aan het beter begrijpen van de relatie proodier en
predator.
Uit ander voedselonderzoek is bekend dat Steenuilen erg veel regenwormen en insecten
kunnen aanvoeren (van Harxen 2003 ) Tijdens de nestkastcontroles vind je daar weinig van
terug (op enkele insectenschilden na). Bij latere controles tref ik vaak geen detimineerbare
voedselresten meer aan. De jongen zijn te groot en verslinden direct het voedsel.
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Conclusies
•
•
•

•
•

De steenuilenpopulatie in het kerngebied is vanaf 1997 vrij stabiel, het aantal
broedparen schommelt jaarlijks tussen de 25 en 30 paar zonder een duidelijke trend.
De legselgrootte lijkt zich vanaf 2001 negatief te ontwikkelen.
In de gemiddelde 1e eilegdata zit maar weinig spreiding. Dit vergeleken met andere
uilensoorten in Nederland zou kunnen duiden dat de steenuil niet erg flexibel is en
zich moeilijk kan aanpassen.
Het broedsucces lijkt zich vanaf 2001 zich negatief te ontwikkelen maar er kunnen
vraagtekens bij gezet worden.
De Veldmuis, Bosmuis en Huismuis vormen het grootste deel van de aangetroffen
prooidieren.

Foto. Bosmuis en Huismuis (R. Van Harxen)

Foto. Veldmuis (R.van Harxen)

Toekomstvisie
Na 10 jaar veldonderzoek blijven er nog heel wat vragen die niet direct beantwoord kunnen
worden. Ik hoop de komende jaren mijn Steenuilpopulatie nog intensiever te kunnen gaan
volgen. Een belangrijk les uit voorgaande jaren is dat het van groot belang is om gegevens
op een gestrutureerde manier te verzamelen. Je noteert al snel te weinig gegevens van
nestbezoeken. Later bij het
uitwerken weet je het soms niet meer. Ook tijdens het inventariseren: wat voor weer was
het, riep het mannetje spontaan of moest ik hem "dwingen"?
De volgende activiteiten wil ik de komende jaren extra aandacht geven:

A
A
A
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In de territoria zoveel mogelijk nesten proberen op te sporen, zodat ook duidelijk
wordt waar de niet nestkastbroeders hun nest hebben.
Ieder jaar 25% van de oppervlakte binnen het kerngebied inventariseren conform de
handleiding van STONE.
Het houden van een voorjaarscontrole begin maart om overleving en conditie van
adulte broedvogels per jaar vast te kunnen stellen en kijken of dit een relatie heeft
met het broedsucces.
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Foto. Geschikte broedplaats van Steenuil? (R. Van Harxen)
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Broedvogels in de Loowaard/Kandia in 2006
Fokko Erhart
Inleiding
Sinds 1997 worden de broedvogels in natuurontwikkelingsgebied Loo- en Kandiawaard
geteld. Hier een verslag van de telling uit het 10e jaar in het algemeen en een bespreking per
biotoop.

Resultaten
Het totaal aantal geteld broedvogels neemt eigenlijk vanaf de start van de tellingen en de
start van de Natuurontwikkeling elk jaar toe (tabel 1). Het jaar 2002 vormt de
spreekwoordelijke uitzondering die deze regel bevestigd. Het totaal aantal getelde soorten is
in 2006 hoger dan ooit te voren, namelijk 68 soorten. Samen met de dit jaar voor het eerst
aanwezige soorten als Goudvink en Canadese Gans komt het totaal aantal getelde soorten in
de afgelopen 10 jaar op 88! Van 9 soorten is er een nieuw maximum aantal broedpaar
genoteerd (Grauwe Gans, Nijlgans, Krakeend, Zomertaling, Kuifeend, Blauwborst,
Bosrietzanger, Grasmus en Zwarte Kraai). Tegen slechts 1 soort met een minimum aantal
broedpaar in 2006 (de Kneu). Drie soorten die vorig jaar voor het eerst vastgestelde waren
(Kleine Bonte Specht, Roodborsttapuit en Boompieper) bleken helaas geen blijvers. Ze zijn dit
jaar niet meer gezien.
Tabel 1. Broedvogels in Loowaard/Kandia in 1997-2006.
Nederlandse naam
Fuut
Grauwe Gans
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wilde Eend
Zomertaling
Slobeend
Kuifeend
Fazant
Kwartelkoning
Meerkoet
Scholekster
Kleine Plevier
Kievit
Watersnip
Grutto
Tureluur
Grote Bonte Specht
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5
4
8
8
10
9
6
9
7
8
2
4
2
2
5
8
8
4
7
18
0
1
2
2
4
5
4
7
4
9
3
5
4
3
7
5
4
6
5
6
0
1
3
4
4
9
7
9
10
16
15
21
26
33
51
47
23
37
37
1
0
2
1
2
1
0
0
2
3
2
1
4
0
3
8
4
1
3
5
3
1
3
2
0
1
6
1
4
9
2
3
4
4
4
5
11
13
10
0
2
3
3
0
1
1
0
0
1
12
21
37
37
53
25
18
26
52
7
6
4
5
9
10
7
3
2
4
2
1
1
0
1
2
4
5
2
2
13
2
11
5
13
9
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
5
1
1
2
1
0
1
1
4
1
2
1
4
2
3
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
2
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Nederlandse naam
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Graspieper
Gele Kwikstaart
Blauwborst
Bosrietzanger
Grasmus
Boomkruiper
Zwarte Kraai
Putter
Kneu
Rietgors
totaalaantal getelde
soorten
algemense soorten, n.g.
totaal
Aantal teritoria

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2
2
6
5
6
7
6
9
11
6
8
24
3
0
3
59
26
26
15
2
4
11
16
17
24
18
31
34
44
32
10
14
25
47
42
57
46
48
42
32
0
1
0
0
0
0
0
1
2
4
7
17
42
51
51
47
56
59
82
87
2
8
10
13
13
17
14
22
26
27
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
6
6
6
6
11
9
10
11
12
14
2
1
4
6
11
8
10
6
3
4
4
5
9
11
5
5
4
7
2
2
2
7
9
19
15
21
17
14
14
36

47

44

41

41

41

44

40

47

49

105

19
66
172

19
63
247

19
60
295

19
60
352

19
60
440

19
63
384

19
59
357

18
65
413

19
68
432

Watervogels
Reeds eerder is er melding van gemaakt dat het voorkomen van watervogels in de Loowaard
fluctueert met de stand van het water op de rivier en de daarmee samenhangende
waterstand in plassen en (droogvallende)strangen. Het water in de rivier was in het voorjaar
van 2006 uitzonderlijk hoog en het hoge water hield uitzonderlijk lang aan. Het gevolg is
dat er ook uitzonderlijke aantallen watervogels zijn geteld. Van soorten als: Grauwe Gans,
Nijlgans, Krakeend, Zomertaling(!) en Kuifeend werden nieuwe record aantallen geteld. Van
Slobeend en Meerkoet was er slechts 1 jaar met meer broedparen in de Loowaard. Dat was
in 2002. Van de Wilde Eend werd het op drie na hoogste aantal geteld. Opvallende
uitzonderling op deze regel is het voorkomen van de Fuut, die dit jaar met 8 paar aanwezig
was (gemiddeld 7,6 over de afgelopen 10 jaar). Er zijn geen watervogelsoorten waarvan de
aantallen duidelijk lager waren dan de voorgaande jaren.
Pioniervogels
Van de vogels die broeden in pioniersvegetatie is dit jaar eigenlijk weinig nieuws te melden.
De 6 paar Bergeenden van 2006 is hoog, maar niet uitzonderlijk in de Loowaard. De 2 paar
Kleine Plevieren is minder dan de record aantallen van 4 en 5 paar. Het voorkomen van het
paartje Visdieven is gemiddelde. Het aantal van 2 nestjes Oeverzwaluw is laag voor de laatste
jaren (maximaal 59 nesten in 2002). Een echt minimum is het nu ook weer niet, aangezien
2000 helemaal geen Oeverzwaluwen tot broeden kwamen.
Weidevogels
De steltlopers onder de weidevogels houden opvallend stand in de Loowaard. Dit jaar zijn er
van Kievit, Grutto en Tureluur nog steeds 1 territoria geteld. De eerlijkheid gebied te zeggen
dat echte indicaties voor broeden van deze soorten ontbreken.
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De aantallen van zingende weidevogels bereikten in 2006 geen hoogte punt. Mogelijk als
gevolg het hoge water dit voorjaar, waardoor er minder ruimte om op (de grond) te broeden
was. De aantallen van Veldleeuwerik en Graspieper waren in 2005 hoger dan in 2006 en
legendarische aantal van 57 Gele Kwikstaarten van 2002 wordt de laatste jaren niet meer
bereikt. Het aantal van 32 territoria waarop dit jaar de teller is blijven steken is zelfs lager dan
het gemiddelde van 39 van de afgelopen 10 jaar.
Ruigtevogels
Dat soorten van ruigte het naar hun zin hebben in de Loowaard zal niemand, die in het
voorjaar wel eens door deze uiterwaard gewandeld heeft, verbazen. Er is namelijk veel ruigte
aanwezig. Leuk was aanwezigheid van een roepende Kwartelkoning, na twee jaar
afwezigheid. Recordaantallen zijn er genoteerd voor Blauwborst en Bosrietzanger, resp. 4 en
87 paar. Het aantal van 10 Fazanten is niet uitzonderlijk, maar wel duidelijk meer dan de
gemiddeld 3,5 paar die er genoteerd zijn gedurende de eerste vijf teljaren. De zaadetende
vogels, zoals Putter, Kneu en Rietgors, waren dit jaar wel minder aanwezig dan voorgaande
jaren. Hierbij is alleen het aantal van 2 paar Kneu een nieuw laagte record.

Foto. Konik met Gele Kwikstaart in de Loowaard (Fokko Erhart, Wildernisfoto.nl)
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Bos- en struweelvogels
Het bos en het struweel groeit maar langzaam in de Loowaard, zo ook de voorkomen van de
vogels van dit biotoop. Twee soorten lieten een nieuw maximum aantal noteren, de Grasmus
en de Zwarte Kraai. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het aantal Zwarte Kraaien niet
echt het gevolg is van de bosontwikkeling. Na jaren van afwezigheid is er dit jaar weer een
territorium van de Appelvink gevonden. Daar tegenover staat dat de Boomklever, na drie jaar
van de partij te zijn geweest, in 2006 niet gezien is. De vorig jaar voor het eerst getelde
soorten als Kleine Bonte Specht en Boompieper zijn dit jaar niet meer gezien.

Conclusie
Sinds de start van de natuurontwikkeling in de Loowaard gaat het goed met de broedvogels.
Eigenlijk was alleen 2002 een positieve uitzondering, waardoor het er op leek dat de jaren
daarna het minder ging met de broedvogels. De broedvogeltellingen van 2005 en 2006
bewijzen echter dat er nog steeds nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd worden en er nog
steeds nieuwe maximale aantallen per soort geteld worden. Tegen slechts een enkele soort
die verdwijnt als vaste broedvogel, of waar het aantal broedpaar beduidend minder is dan
voor de start van de natuurontwikkeling.
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Broedvogelinventarisatie Molenvelden Doesburg
2006
Erik Lam
De bebouwde kom van Doesburg bestaat uit een oude middeleeuwse kern en
uitbreidingswijken die vanaf de jaren vijftig tot eind jaren negentig van de 20e eeuw zijn
gebouwd. Tussen deze wijken door lopen robuuste groenstructuren die de oude
vestingwerken (de Ecodelta genoemd) en weilanden (Broekhuizerwater) omvatten. In het
kader van de Avifauna van de Grote Rivieren (Bergh, L.M.J. e.a. 1979) is dat gehele gebied in
1976 op broedvogels geïnventariseerd (Hekking 1976). In de afgelopen jaren zijn de wijken
Molengaarde, Beinum, de Ecodelta, Broekhuizerwater, Campstede en de Binnenstad reeds
op broedvogels geïnventariseerd (zie Lam 2006). In 2006 zijn de Molenvelden daaraan
toegevoegd. In de komende jaren zal zo de hele bebouwde kom afgewerkt worden.

Gebiedsbeschrijving
De Molenvelden zijn in de jaren vijftig gebouwd ten oosten van de oude binnenstad en
liggen binnen de vestingwal van 1679. De Kraakselaan verdeelt het gebied in een Zuidelijk
Molenveld en een Noordelijk Molenveld. Het Zuidelijk Molenveld is vlak na de oorlog
gebouwd, heeft smalle wegprofielen en nauwelijks openbaar groen. In de straten staan
weinig bomen. De huizen hebben vaak grote achtertuinen. Het Noordelijke Molenveld is
ruimer opgezet en wordt doorsneden door enkele groenstroken. In het Noordelijk Molenveld
is op diverse plekken nieuwbouw gepleegd (Van Brakellaan, Kraakselaan, Armgardstraat,
Wilhelminastraat) waardoor de wijk de laatste 10 jaar verder versteend is. Alleen aan de
randen van de Molenvelden is substantieel groen gesitueerd. Aan de westrand van het
gebied komen restanten van oude stadsgrachten voor waar openbaar groen langs ligt. De
noordzijde wordt begrensd door de N317 die van de wijk afgeschermd wordt met
meidoornstruweel en een eikensingel (in de jaren vijftig aangeplant). De begrenzing wordt
verder gevormd door de Rooseveltsingel, Loddero, de N 317, de achtertuinen van de
Oranjesingel en de Halve Maanweg (de Lage Linie blijft buiten beschouwing). (zie figuur 1).
De totale oppervlakte geïnventariseerd gebied is 38 ha.

Methode
Het gebied is op broedvogels onderzocht met behulp van de uitgebreide
broedvogelkartering zoals door SOVON beschreven. Ook huismussen en spreeuwen zijn
ingetekend en dus niet geturfd. Van de gierzwaluwen zijn de broedlocaties opgezocht en de
schreeuwende en aanvliegende vogels zijn geteld. Dit aantal is vervolgens door twee gedeeld
om het aantal broedparen aan te geven. Zie hiervoor het stuk van Keijl (2004) over
gierzwaluwen. Ook in alle voorgaande jaren is de gierzwaluw op deze manier
geïnventariseerd. Het gebied is lopend en/of langzaam fietsend doorkruist. Er zijn 5
bezoeken gebracht waarvan 4 vroege-ochtend-bezoeken (op de zondagochtenden). Zie
tabel 1:
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Tabel 1. Bezoekdata en -tijden.

26 maart 2006
17 april 2006
13 mei 2006
11 juni 2006
29 juni 2006

7.45-9.15 uur, 10/ C, regenachtig
6.30-8.45 uur, 5/ C, eerst regen, daarna droog
5.00-6.30 uur, 10/ C, lichte hoge sluierbewolking, geen wind
6.00-7.15 uur, 18/ C, strakblauwe hemel
21.45-22.30 uur, 23/ C, weinig wind, gierzwaluwenronde

Figuur 1.. Ligging van Molenvelden, Doesburg

Resultaten
In totaal zijn 32 broedvogelsoorten vastgesteld (zie tabel 2). Stadsduif en parkganzen zijn
daar niet bij inbegrepen. Waterhoen, ijsvogel, goudhaantje en appelvink zijn ook
waargenomen doch konden niet als broedvogel genoteerd worden. Spectaculair was de
waarneming van 7 Grote Zilverreigers op 17 april 2006, in de ochtendschemering, die in
formatie over de daken van de Emmastraat vlogen.

Vlerk

23/3 (2006)

99

Tabel 2. Aantal territoria/nesten in de Molenvelden van Doesburg in 2006

Wilde Eend/Soepeend
Meerkoet
Houtduif
Turkse Tortel
Gierzwaluw
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Kleine Karekiet
Braamsluiper
Tuinfluiter
Zwartkop

4
5
15
19
22
1
6
20
3
51
5
1
1
1
1
6

Tjiftjaf
Grauwe Vliegenvanger
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter

4
1
1
13
23
2
3
141
5
1
11
108
3
19
7
2

Conclusies
In 1994 is het gebied door ondergetekende op gierzwaluwen onderzocht (Lam 1994). In het
Noordelijk Molenveld zijn toen 15 broedparen vastgesteld: exact hetzelfde aantal als nu! In
het Zuidelijke Molenveld kwamen toen geen gierzwaluwen voor; nu zijn er 7 broedparen in
de omgeving van het Prins Bernardplein vastgesteld. De gierzwaluw foerageert veelvuldig
boven de beplanting langs de N 317 en bij de Hoge Linie. Zeer opvallend is de aanwezigheid
van de vele kauwtjes, met name in het Noordelijke Molenveld. De afwezigheid van deze
soort in een aantal straten (Julianastraat, Emmastraat, Oranjesingel) in het Zuidelijke
Molenveld hangt nauw samen met de renovatiewerkzaamheden die daar een aantal jaren
geleden zijn uitgevoerd. De nestgelegenheid in de vorm van toegankelijke schoorstenen is na
de restauratie verdwenen. De 5 roekenparen bij de Armgardstraat maken onderdeel uit van
de grote kolonie op de Algemene Begraafplaats. De huismus is wat magertjes
vertegenwoordigd: de soort is opvallend afwezig bij gerenoveerde straten. Dat de ringmus
bij de Coehoornsingel broedt hangt nauw samen met de nabije Hoge Linie; in het
broedseizoen zoeken de vogels daar voedsel. Het langs de Coehoornsingel aanwezige
meidoornstruweel en de eikensingel zijn van essentieel belang voor diverse soorten die een
lommerrijke omgeving prefereren: braamsluiper, tuinfluiter, zwartkop, grauwe
vliegenvanger. In het Zuidelijk Molenveld is een groene aaneengesloten ruimte aanwezig in
de vorm van de schooltuin, de rk-begraafplaats en de speeltuin. Toch komen hier nauwelijks
meer broedvogels voor dan elders in de wijk en al helemaal geen bijzondere. Het groen is
hier toch te karig ingericht (op de begraafplaats staan bijvoorbeeld geen oude inheemse
loofbomen) om iets voor de vogels op te leveren.
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Foto. Ringmus, Duivense Broek, 9 oktober 2006 (Erik de Waard)
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Vogels op bestelling
Erik de Waard
Excursie Vogelwerkgroep op 19 augustus 2006 naar de ondergelopen bollenvelden van
Noord-Holland en Camperduin/De Putten
Door omstandigheden was niemand van de excursiewerkgroep in de gelegenheid mee te
gaan naar Noord-Holland, wat Marguerite Sweers, Ivo Seelen en Erik de Waard niet
verhinderde op pad te gaan. En niet zonder succes, want het leek of de vogels zich op
bestelling lieten zien. Bij het eerste ondergelopen bollenveld vloog één van de wenssoorten
van deze excursie over: een Lachstern. Later gevolgd door meerdere. Eenmaal dichterbij
gekomen bleek het een prima plek voor steltlopers: Krombekstrandloper, Bosruiter, Kleine
Strandloper, Bontbekplevier, Oeverloper, Witgatje, Rosse Grutto, Grutto, Kemphaan,
Watersnip, Zwarte Ruiter.

Foto. Watersnip op bollenveld, 19 augustus 2006 (Erik de Waard)

En tenminste drie Lachsterns. Het zijn grote sterns, met een korte, dikke en geheel zwarte
snavel. Er schijnen jaarlijks enkele tientallen te broeden in de kop van Noord-Holland. Tot
onze verrassing vloog een man Bruine Kiekendief in onze richting. Toen hij vlak over ons
heen vloog bleek het een Rode Wouw te zijn. De dag was nauwelijks begonnen en kon al
niet meer stuk. Bij het tweede ondergelopen bollenveld bij Breezand zat een Grauwe
Franjepoot, een adult exemplaar in winterkleed. We hoorden van één van de bewoonsters
die de laatste tijd nogal wat vogelaars met telescopen voor haar huis zag staan dat de
bollenvelden sinds enkele jaren onder water worden gezet, vanwege de tulpenstengelaaltjes,
wormen die schade aanrichten aan de bollen. Door het veld onder water te laten lopen
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hoeven geen bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden. De grond wordt weer geheel schoon.
Een vijftal Bosruiters lieten zich mooi zien in de nabijheid van de Grauwe Franjepoot. Een
mannetje Bruine Kiekendief was dichtbij aan het jagen en de zon deed zijn vleugels prachtig
oplichten. Het bleef een mannetje Bruine Kiekendief. Zou de derde plek ook iets in petto
hebben? We reden een kilometer verder naar het observatiescherm van De Kooy bij het
Balgzand. En warempel, een Zwarte Ibis stond te rusten een paar honderd meter verderop
aan de kant. In zomerkleed. Enkele kilometers noordelijk uitkijkend over het Balgzand
ontdekten we nog twee Kleine Zilverreigers en vijf Lepelaars.
We hebben de dag besloten in de buurt van Camperduin. Aan de ene kant ligt De Putten,
met een interessante plas met veel slikranden. Hier zaten tientallen Grote Sterns. De
oudervogels haalden hun voedsel uit de nabijgelegen zee en vlogen luid roepend over ons
heen richting hun jongen, een geluid dat zo kenmerkend en schril is dat je dat niet snel
vergeet. De lichtval en de heldere schone lucht maakten ons verblijf uiterst aangenaam. Het
aantal zeevogels viel enigszins tegen. We noteerden een Zwarte Zee-eend, een Jan van Gent
en enkele Zwarte Sterns naast veel foeragerende Grote Sterns en Visdiefjes. Rozig, gelukkig
en tevreden keerden we huiswaarts, in de buurt van Alkmaar nog een Slechtvalk
waarnemend zittend op een paaltje langs de snelweg. Het totaal aantal soorten bereikte de
75.

Merel met IJsvogelgedrag
Henk Ruissen
In mijn tuin ligt een vijver met daarbij een houten vlonder. In deze vijver groeien veel planten
waaronder Krabbescheer, Kattestaart, Watermunt Gele Plomp en Dotterbloem. Er zitten
geen vissen in maar wel veel slakken, salamanders en larven van waterjuffers en libellen.
Deze zomer verbaasde ik me over het grote aantal kapotte slakkenhuizen dat regelmatig op
de vlonder te vinden was. Het waren meestal huisjes van de posthoornslak. Ik vermoedde dat
een zanglijster de slakken oppikte langs de rand en vervolgens openbrak op de vlonder.
Tijdens een van de vele zwoele zomeravonden was ik aan het werk in de tuin en hoorde
gespetter in de vijver. Op de vlonder zat een Merel zich droog te schudden met tussen de
poten een flinke posthoornslak. Deze werd vakkundig opengebroken en opgegeten. Daarna
inspecteerde de Merel de waterrand en toen daar niets te vinden was vloog hij op en
fladderde over het wateroppervlak heen en weer. Na een paar seconden volgde een duik in
het water waarbij hij half onder water ging en weer boven kwam met inderdaad een slak in
de snavel. Ditmaal moesten er blijkbaar jongen gevoerd worden want na het openbreken
vloog hij weg met de slak in de snavel. Even later herhaalde de jacht zich weer.
Omdat deze merelman te herkennen was aan een witte stuitveer, ben ik later op gaan letten
of ook andere Merels dit gedrag vertoonden. Voor zover ik heb kunnen nagaan was het
alleen dit ene exemplaar wat zich deze techniek eigen had gemaakt..
Dat niet alleen slakken het doelwit waren bleek een andere avond toen een libellelarve
opgedoken werd. Ook volwassen Keizerlibelles bleken niet veilig en werden vakkundig uit de
begroeiing gepikt en opgegeten.
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Ledenbijeenkomst 14 september 2006: Jaap
Bouwman over libellen
Wim-Paul van der Ploeg
Met 13 en later 14 belangstellenden was het weer een leuke avond. Altijd is het sociale
aspect blijkbaar voor de mensen weer een mooi moment om elkaar te spreken op een
ledenbijeenkomst. En wanneer de avond niet gestart zou worden, is hij denk ik toch ook
gemakkelijk ingevuld met ervaringen uitwisselen. We beginnen de avond met een rondje
waarnemingen in het veld. Gemeld zijn onder andere waarnemingen van visarend, de trek
van boerenzwaluw, smelleken, boomvalk, buizerd, wespendief. Vermeld is ook dat het
aantal van de roerdomp en de grote karekiet in het rijnstrangen gebied, gelijk is aan het
voorgaande jaar. Gelijk is hier dus geen achteruitgang. Ook zijn er twee woudaapjes dit jaar
waargenomen in de Zuid-Strang. Met de zwarte stern gaat het goed, elk vlotje is bezet.
Hoogtepunt van deze avond is de enthousiaste lezing van Jaap Bouwman over libellen.
Jaap werkt bij De Vlinderstichting, een organisatie die zich inzet voor de bescherming en
behoud van vlinders en libellen in Nederland.
De lezing is een vogelvlucht door het onderwerp Libellen.
De eerste libellenachtige zijn er sinds zo'n 380 miljoen jaar. De eerste libellen zijn er sinds
zo'n 270 miljoen jaar. Ter vergelijking, de eerste vogels zijn er "pas" zo'n 160 miljoen jaar.
De belangrijkste kenmerken van een libel, de grote ogen, een groot borststuk, en lange
grijpgrage poten worden besproken.
Door hun grote snelheid zijn slechts weinig vogels in staat ze te vangen. Een aantal soorten
is daar wel toe in staat en de boomvalk heeft zich er zelfs in gespecialiseerd.
Dan is er nog een verdeling tussen juffers en libellen. Echte libellen kenmerken zich door het
volgende: de voor- en achtervleugel is ongelijk van vorm, de ogen staan boven op de kop (ze
raken elkaar bij de meeste soorten). Bij de juffers zijn de voor- en achtervleugel gelijk, en de
ogen staan aan de zijkant van de kop.
In de tropen van Midden-Amerika komt de grootste libel voor, hij vangt 'biddend' spinnen uit
hun net.De grootste libel ooit, hij heeft het formaat van een kraai, met een spanwijdte van
70-75 cm.
In Nederland is de grootste libel de bronlibel met een lengte van 93-97mm. De kleinste
soort is de dwerglibel met een lengte van 20-25mm, deze is helaas uit Nederland
verdwenen.
Dat niet alleen vogels en vlinders kunnen trekken bewijzende zadellibel, en de
wereldzwerver, deze laatste kan met een snelheid 45km per uur vliegen en is dus in staat
om in korte tijd grote afstanden te overbruggen.
Libellen zijn grote eters en voeden zich met allerlei andere insecten waaronder andere
libellen. Hetzelfde geldt voor de onderwater levende larven die alles pakken wat ze in hun
bek kunnen krijgen tot visjes en kikkervisjes aan toe.
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Bij de libellen bevindt het geslachtsorgaan van zowel het mannetje en het vrouwtje zich aan
het einde van hun lichaam. Het mannetje brengt zijn zaadcellen eerst naar een zogenaamd
secundair geslachtsorgaan dat zich vlak achter het borststuk bevindt. Bij de paring, grijpt het
mannetje met zijn achterlijf het vrouwtje achter de kop. Vervolgens ontstaat het paringswiel
waarbij het vrouwtje haar achterlijf naar het secundaire geslachtsorgaan brengt waardoor de
overdracht van de zaadcellen tot stand komt
De eieren kunnen op aantal manieren worden afgezet: endofytisch, dit is eiafzet met legboor
in een plant; exofytisch, hier worden de eitjes in het water afgezet; er zijn mannetjes die het
vrouwtje bewaken bij de eiafzet en er zijn libellen die het vrouwtje hierbij alleen laten.
De tijd van ontwikkeling van larve tot libel, kan van enkele weken tot enkele jaren zijn. Dit is
afhankelijk van de soort. Het uitkruipen van de libel duurt ongeveer 1,5- 2 uur, en het kruipt
dan uit het borststuk. Dit is een zeer kwetsbaar moment, de vleugels moeten eerst
volgepompt worden en hard worden, voordat ze kan vliegen.
Libellen komen in verschillende biotopen voor. Laagveen, hoogveen; beken en rivieren;
vennen; sloot en plas; tuinvijver.
In Nederland komen vrij veel kenmerkende laagveen soorten voor. Dit zijn onder andere de
groene glazenmaker, noordse winterjuffer, gevlekte witsnuitlibel en de donkere waterjuffer.
Een in Nederland voorkomende hoogveensoort is de hoogveenglanslibel.
In (zure) vennen komen oa. de watersnuffel, viervlek, gewone pantserjuffer en de zwarte
Heidelibel voor.In de mooiere vennen is o.a. de speerwaterjuffer soms nog te vinden maar
deze wordt de laatste jaren zeldzaam.
In beken en rivieren komt de kanaaljuffer voor, en langs rivieren met zand is de in 1996
herontdekte rivierrombout aan te treffen die Nederland opnieuw wist te kolonisrenen na een
afwezigheid van meer dan negentig jaar.
Het laatste deel van de lezing gaat over de mogelijke invloed van de verandering van ons
klimaat op libellen.
Er is bijvoorbeeld sprake van een duidelijke toename van enkele zuidelijke zwervers
waaronder de zuidelijke glazenmaker. Ook soorten die een hoofdzakelijk zuidelijk
verspreiding hebben in Europa, zoals de kleine roodoogjuffer en de vuurjuffer rukken steeds
verder op naar het noorden
Een ander gevolg van klimaatverandering kan een verschuiving van de piekvliegtijd zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij o.a. de vuurjuffer die zijn piekvliegtijd met 17 dagen heeft
vervroegd ten opzichte van cijfers van 25 jaar geleden.
Voor de toekomst zijn mogelijk de gaffelwaterjuffer (is inmiddels al één keer een mannetje
gevonden) en wellicht zelfs de purperlibel te verwachten in Nederland.
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Excursienieuws
Michaëla Povel
Zaterdag 16 december 2006: Ganzenexcursie naar Zuid-West-Friesland
Op deze dag gaan we in Zuid-West-Friesland op zoek naar allerlei soorten ganzen. Daarnaast
zullen we plassen afspeuren en een aantal vogelkijkhutten bezoeken.
Datum:
Doel:
Vervoer:
Vertrek:
Duur:
Opgave bij:

16 december 2006
Zuid-West-Friesland
Auto
7.00 vanaf de Watermolen
Ongeveer aan het eind van de middag terug
Michaëla Povel (026-3645784 of 06-12126073) of mich.paul@xs4all.nl

Zaterdag 20 januari 2007 Winterexcursie naar Zeeland;
Deze excursie zal in het teken staan van winter- en zeevogels. In deze tijd van het jaar
verwachten we veel ganzen, eenden, steltlopers, een aantal soorten futen en wellicht een
paar (roodkeel)duikers. We starten bij de Haringvlietsluizen, waarna we via Scharendijke ten
zuiden van het Grevelingenmeer en de Prunjepolder, richting de Brouwersdam zullen rijden.
Datum:
Doel:
Vervoer:
Kosten:
Vertrek:
Duur:
Opgave bij:

20 januari 2007
Zeeland
Auto
Autokosten (deze worden hoofdelijk omgeslagen).
6.45 vanaf de Watermolen & 7.00 vanaf Arnhem-Zuid
Ongeveer aan het begin van de avond terug
Michaëla Povel (026-3645784 of 06-12126073) of mich.paul@xs4all.nl

Zaterdag 3 maart 2007: Ooypolder
In de Ooypolder valt altijd wel wat te vogelen. De wintergasten, zoals ganzen en eenden zijn
waarschijnlijk nog aanwezig en mogelijk laten soorten als de Grutto weer van zich horen.
We gaan al fietsend door de Ooypolder zodat we de meeste kans maken op het zien en
horen van vogels.
Datum:
Doel:
Vervoer:
Kosten:
Vertrek:
Duur:
Opgave bij:
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3 maart 2007
Ooypolder
Met de auto naar Nijmegen en dan fietsen of geheel fietsen.
Autokosten (deze worden hoofdelijk omgeslagen)
7:30 Watermolen 8.00 Nijmegen
In de middag terug
Michaëla Povel (026-3645784 of 06-12126073) of mich.paul@xs4all.nl
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Vrijdag - zaterdag 30 - 31 maart: Schiermonnikoog
We vertrekken vrijdag aan het eind van de middag naar Schiermonnikoog zodat we zaterdag
de hele dag op Schier kunnen vogelen. We zullen waarschijnlijk overnachten in een
kampeerboerderij.
Er valt veel te vogelen op Schier. Van zeetrek tot de hoogwatervluchtplaatsen, plassen en de
duinen. Een aantal wintersoorten zullen nog aanwezig zijn en de eerste steltlopers zullen
ongeveer weer terug zijn in het land.
Datum:
30-31 maart
Doel:
Schiermonnikoog
Vervoer:
Met de auto naar de boot verder fietsend
Vertrek:
19.30 in Lauwersoog (ongeveer 16.00 weg uit Arnhem). Heenrijden in
overleg
Duur:
Zaterdagavond rond 22.00 terug
Opgave bij: Michaëla Povel (026-3645784 of 06-12126073) of mich.paul@xs4all.nl

Van het secretariaat
Nieuwe leden
Annelies Doornbos, Alexanderstraat 130, 6812 BJ ARNHEM, 06-10088687,
anneliesdoornbos@hotmail.com
Peter van der Leer, Capella 10, 6922 LG DUIVEN, 0316-281061, pvanderleer@hotmail.com
Anique Lensen, Sloetstraat 83, 6821CP ARNHEM, 026-4421165, a.lensen@2zw.nl
Ernst Meindersma, Nieuwstraat 8 C, 6881 SL VELP, 026-3790481,
ewdmeindersma@kpnplanet.nl

Adreswijzigingen
Abel Gyimesi, Trommelhof 15, 6852 TG HUISSEN, 026-3637230, mirjamenabel@hetnet.nl
Frank Kok, Hoge Waard 6, 6825 JM ARNHEM, 026-3511179, kok@crex.demon.nl

Wijziging e-mailadres
Paul Hoogeveen, pja.hoogeveen@hotmail.com
Frank Majoor, frank.majoor@xmsnet.nl
Jos Pilzecker, jospilzecker@hetnet.nl
Oebele Spa, o.spa@chello.nl
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Agenda
18 november

Maandelijkse watervogeltelling langs de rivieren en de ganzen en
zwanentelling. Voor informatie hierover bij Greta van Hoorn,
026-3511805, g.van.hoorn@hccnet.nl

25 november

Landelijke Dag van SOVON in Nijmegen, de Vereeniging.

28 november

Ledenbijeenkomst met een lezing van Olaf Klaassen over Blauwe
Kiekendieven. Stadsboerderij Presikhaaf aanvang 20.00 uur. Zie de
aankondiging elders in deze Vlerk.

16 december

Maandelijkse watervogeltelling langs de rivieren en de ganzen en
zwanentelling. Voor informatie hierover bij Greta van Hoorn,
026-3511805, g.van.hoorn@hccnet.nl

13 januari

Maandelijkse watervogeltelling langs de rivieren, ganzen en
zwanentelling en de Midwintertelling. Voor informatie hierover bij
Greta van Hoorn, 026-3511805, g.van.hoorn@hccnet.nl en Henk
Hubers, 0316- 33 15 22, hubers.henk@hetnet.nl

18 januari

Midwinterlezing door Danny Ellinger over Aldabra, het laatste paradijs
op aarde. Stadsboerderij Presikhaaf aanvang 20.00 uur. Zie de
aankondiging elders in deze Vlerk.

17 februari

Maandelijkse watervogeltelling langs de rivieren en de ganzen en
zwanentelling. Voor informatie hierover bij Greta van Hoorn,
026-3511805, g.van.hoorn@hccnet.nl

17 maart

Maandelijkse watervogeltelling langs de rivieren en de ganzen en
zwanentelling. Voor informatie hierover bij Greta van Hoorn,
026-3511805, g.van.hoorn@hccnet.nl
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