VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN – 1e KWARTAAL OVERZICHT 2012
Op Oud Naarden wordt al vele jaren wekelijks geringd en zo ook op nieuwjaarsdag wat een traditie
is. Deze keer had dat niet gekker kunnen zijn want toen werd er hartje winter een kleine karekiet
gevangen, een vogel die normaal gesproken op dat moment in de Sahel overwintert of misschien in
Noord Afrika, Spanje of Portugal maar zeker niet bij ons. Dit was een unicum voor Nederland.

De rietvelden die de grens vormen tussen landgoed Oud Naarden en het Gooimeer zijn gedurende de
wintermaanden dor en droog en er zijn zeker geen luizen te vinden in het groene riet waar de kleine
karekiet zo van houdt. De netten worden echter toch uitgezet in de hoop andere rietvogels te
vangen zoals baardman en af en toe een overwinterende rietgors maar ook mezen die daar
regelmatig te vinden zijn. Er zijn de afgelopen maanden een aantal keren baardmannen gevangen
waaronder vogels met een ring van meer oostelijk en noordelijk gelegen ringstations zoals die bij
Lelystad.
Gedurende de winter wordt er minstens twee keer per week stevig gevoerd met strooizaad, pinda’s
en vet zodat er rondom de voerplaatsen volop vogels aanwezig zijn. Daar profiteren niet alleen de
vogels van maar ook muizen die afkomen op voer dat op de grond gevallen is. Die muizen zijn op
zich weer interessant voor andere dieren waaronder de vos die graag een hapje muis lust.
Wanneer de netten in de buurt van die voerplaatsen worden opgezet is succes verzekerd en kunnen
er in januari en februari regelmatig tot wel 100 vogels in een ochtend gevangen en geringd worden.
Tijdens een controle rondje bleek op de terugweg dat een van de netten er plotseling niet meer
stond wat voor ons een raadsel was. Een net van 9 meter lang inclusief de stokken werd een stuk
verderop teruggevonden midden in de bramen met een groot gat middenin. Dat net werd kennelijk
de grond uitgetrokken en meegesleept in de richting van de plaats waar in het verleden een
vossenhol zat.

Gedurende de winter zijn er op Oud Naarden veel vogels te vinden uit noordelijke streken en uit Oost
Europa waaronder vele mezen, roodborstjes en merels. Scandinavische merels komen in groepen
voor in tegenstelling tot de meer solitaire merels die wij in Nederland in de zomer gewend zijn. Ze
zijn voor ringers te herkennen aan de langere vleugels. Er zijn in deze periode ook veel vinken en
kepen die zich tegoed doen aan de beukennootjes die hier volop te vinden zijn.
Een van de vinken die wij konden ringen had een handicap in de vorm van vele wratten aan zijn poot,
een ziekte met de naam kwastpoot ofwel het vinkenpapillomavirus. Dit virus komt alleen voor bij
vinken en veroorzaakt stijve tenen waardoor de vogel moeite heeft om op dunne takken te zitten.
De poot werd met een speciale zalf ingesmeerd waarmee die poot soepeler werd. Dezelfde vogel is
in de weken daarna nog enkele keren in goede staat teruggevangen.

Wat deze winter ook opviel waren een aantal bleke koolmezen te midden van de gebruikelijke
koolmezen die geel van kleur zijn. De oorzaak daarvan is omstreden waarbij er gedacht wordt aan te
eenzijdig voedsel in de jeugdfase terwijl anderen beweren dat deze vogels een oorsprong hebben in
het verre Oost Europa. Onze ervaring is dat dit soort vogels alleen gezien worden tijdens de winter.
Een enkele tjiftjaf heeft een poging gedaan bij ons te overwinteren zoals een vogel die op 15 januari
geringd werd maar tjiftjaffen zijn niet gezien tijdens de strenge vorst. Wel weer vanaf 4 maart. Op
25 maart werden er 7 gevangen waarvan twee vogels die ook vorig jaar al bij ons geringd waren als
volwassen vogels. Dit kunnen zowel doortrekkers zijn als vogels die in onze omgeving broeden.
Zoals bekend komen veel vogels terug naar de streek waar ze geboren zijn.
Voor meer informatie kunt u wekelijks kijken naar www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=524

