
Geachte leden en deskundigen van de beheercommissie natuur Linkerscheldeoever,

Geachte collega’s en medewerkers aan de natuur op Linkerscheldeoever,

Dag allemaal,

Waar zijn vogels als we ze (even) niet zien? Waar broeden ze? Waar overwinteren ze? Wat is hun
levensverwachting? Waarom krimpt hun populatie? Of breidt die net uit? Wat is de impact van
veranderingen in het milieu en het klimaat, van landbouwmethodes, van jacht … op hun
leefgebied? Voldoen we aan de regels voor het behoud en beheer van vogels zoals vastgelegd
door de Europese vogelrichtlijn?

Het ringen en sedert kort ook het zenderen van vogels, geeft ons heel wat antwoorden op deze
vragen.

Met dat ringen (een vreemdsoortig ritueel tussen mens en vogel), bevestigen gespecialiseerde en
gecertificeerde vogelliefhebbers (dikwijls vrijwilligers) hun toewijding aan het vogelonderzoek. Het
is één van de langste lopende onderzoeken (bijna 100 jaar) onder de vleugels van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Ringen en zenderen?

De meeste vogels krijgen een wetenschappelijke metalen ring met een unieke code gelinkt
aan een databank met alle verzamelde gegevens van die vogel. Deze ring kan je enkel
aflezen wanneer je de vogel in de hand hebt.
Heel wat vogels krijgen een kunststof kleurring waarmee je de vogel ook in de lucht kan
volgen door de ring af te lezen met een verrekijker. Op een zelfde manier werken
de wingtags (gekleurde, flexibele vleugelmerken) op de bovenzijde van de vleugels van
jonge kiekendieven. 
Via websites als waarnemingen.be wordt de locatie van gespotte vogels, bijgehouden.
Hoogtechnologische GPS-zenders traceren grote vogels: ze meten de positie en hoogte
van de vogel, de luchttemperatuur en vogelactiviteit. Deze gegevens worden via Bluetooth
doorgestuurd naar een grondstation of antenne. Zo krijgt Geert Spanoghe live nieuwsjes over
het wel en wee van gezenderde bruine kiekendieven binnen op zijn GSM.

Ook op Linkeroever schoven ringers dit seizoen een ring aan de poot van heel wat vogels.

Heel veel vogels kregen een wetenschappelijke ring. Op Ketenisseschor werkt een groep
vrijwilligers mee aan het arbeidsintensieve Europees CES-project (‘constant effort sides’).
Tussen april en augustus ringen zij over 12 dagen verspreid, gedurende 6,5 uur per dag,
kleine moerasvogels. Ze hangen hiervoor mistnetten klaar voor zonsopgang (dat is nu 4u50
in de ochtend, goeiemorgen!). Zo vingen en ringden ze al een 600-tal vogels als blauwborst,
karekiet, rietzanger, baardman …
Heel wat andere soorten pronken sedert kort met een kleurring:

een 10-tal kieviten
een 10-tal scholeksters
11 kluten (hopelijk verdubbelt dat aantal nog …)
11 lepelaars (meer jong ringbaar gebroed is in een tweede shift van nesten nog
onderweg)
een 200-tal jonge en een 120-tal adulte zwartkopmeeuwen (op LSO en RSO samen –
een ringproject in samenwerking met Frankrijk en Nederland)
een 60-tal jonge en een 15-tal adulte kokmeeuwen
Visdiefkuikens volgen binnenkort.

In juli krijgen de jonge bruine kiekendieven van Galgenschoor hun wingtags.

http://waarnemingen.be/


Het ringen van vogels loopt niet altijd over een leien dakje: Drie lepelaarskuikens waren de ringers
te (vliegens)vlug af. Ook kluten ringen is ambitieus: je moet én goed kunnen zoeken én snel
kunnen lopen. Maar het loont! Twee kluten die hier nu broeden, blijken ook geboren te zijn op
Linkeroever (in 2015). Een andere Waaslandse kluut broedt vandaag op Terschellingen in
Nederland.

Tonio

Maar Tonio, hij spant de kroon. Deze bruine kiekendief, de nieuwe man van Lilla, - herinnert u zich
haar nog?- , is sedert kort de trotse drager van een GPS-zender. Niet lang na een stevig gevechtje
met Lillo (de ‘ex’ van Lilla), streek hij neer op een ‘vangpaal’ waardoor een vanglus van visdraad
rond zijn poot aanspande en hij zijn zender aangemeten kreeg. 
Dat is fantastisch nieuws: bruine kiekendieven zenderen is uitzonderlijk moeilijk. Ze op het nest
vangen, midden in een rietveld, zou het riet teveel schade toebrengen. Met vangpalen is het een
kwestie van geluk. En heel heel veel geduld.

Tonio zorgt meteen voor verrassingen. Uit de zendergegevens blijkt hij zijn voedsel vooral op
Rechteroever te zoeken en veel minder op Linkeroever zoals de andere kiekendieven op
Galgeschoor.

Foerageergedrag Tonio 19 tot 25 juni 2020

TO DO                                         

Neem je verrekijker en kijk reikhalzend uit naar vogels met gekleurde ringen!

Meld wat je in je vizier vangt via waarnemingen.be.

MEER INFO

http://www.lifewatch.be/nl/vogelzendernetwerk

https://euring.org/rserach.ces-europe

https://waarnemingen.be/

http://waarnemingen.be/
http://www.lifewatch.be/nl/vogelzendernetwerk
https://euring.org/rserach.ces-europe
https://waarnemingen.be/


 

     

     

Wachtzaal voor zwartkopmeeuwen: bijna geringd!                                                                                                                           Net
geringde kluten                                                                                                                                   

 



              

              



Lepelaars ringen = specialistenwerk! – met Geert Spanoghe                                              Minder scholeksterkuikens te ringen dit jaar:
is het te droog?    De kleurringen voor de visdieven van dit jaar liggen klaar!

 

 

Dank aan alle (vrijwillige) ringers voor hun intensieve engagement!

 

               

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hilde Van Doorselaer

Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever

 

--- Tijdens de maand juni werk ik 50% wegens ouderschapsverlof. 
     Ik werk enkel op maandagvoormiddag, dinsdag en vrijdag. 
     Dank voor uw begrip! ---

 

 

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent

T 0485 05 06 20

www.natuurenbos.be

    

 

 

De inhoud van dit bericht en eventuele bijlage(n) verbinden het Agentschap voor Natuur en Bos niet, zolang niet bevestigd door een geldig ondertekend document.

 

http://www.natuurenbos.be/
https://www.facebook.com/natuurenbos
http://www.twitter.com/natuurenbos
https://www.linkedin.com/company/agentschap-voor-natuur-en-bos



