2014 – Oeverzwaluwen ringen bij Heembeton/Lelystad
Dit is het derde seizoen dat wij oeverzwaluwen ringen bij Heembeton (RAS)
Hierbij de gegevens van dinsdagavond 20 mei, de eerste keer.
Netten open:
20.10
Klaar: 22.30 uur
Weer:
code geel = 1 bui, maar daarna prachtig!!, vrijwel windstil
Aantal netten: 7x 9 meter = 63 m (alle nestgaten bedekt)
Deelnemers:
Kees, Froukje, Rob, Inge, René, Henk en Tim, Jeroen, Petra
Gezien:
Canadese Ganzen – 2 x 2 overvliegend
Gehoord:
Zwarte roodstaart – ja, hij is er weer!
en o.a. een Sprinkhaanrietzanger
Resultaat: 198 vogels – in 3 'rondjes'.
-- 145 'nieuwe' oeverzwaluwen = allemaal 'adulte' vogels
-- 53 controlevangsten = 40 'eigen' vogels en 13 'vreemde' vogels
Iedereen was op tijd bij het hek. En dat, terwijl er weer-code geel(!) was
afgegeven voor het westen van het land. Nou ja, Tim kwam aanfietsen en
meldde dat zijn vader een lekke band had. Gelukkig werd er 's avonds terug
vervoer voor hem geregeld door de anderen.
Als eersten hebben zich aangemeld: Jeroen Reinhold en Petra Borsch van
Landschapsbeheer. Zij wilden graag eens zien wat er met de vogels gebeurt
in de wand die door de helpers van Landschapsbeheer wordt 'gevuld' (met
zand). Zij hebben volop meegeholpen met net opzetten en veel foto's
gemaakt. Van Jeroen ontvingen we een heel leuke serie, die de aktiviteiten
en het enthousiasme heel goed laten zien. Deze zijn te bekijken op:
http://www.mijnalbum.nl/Album=AXZEEY8T&fullscreen=1&autoplay=1

Op het terrein van Heembeton is gelukkig weer volop activiteit. Zelfs kwamen
er enkele belangstellenden even bij ons kijken, gewoon... nieuwsgierig naar
wie en wat daar aan de hand was. Maar ook de ploegbaas kwam langs, en hij
wilde weten van wie wij toestemming hadden gekregen. En....dit heeft
misschien verstrekkende gevolgen. Jeroen zei al – langs z'n neus weg –
'vroeger moesten we hier helmen op en veiligheidsschoenen aan.....'
En ja hoor, Kees kreeg een telefoontje afgelopen week......
Het – voorlopige – compromis is, dat we allemaal een geel of oranje hesje
moeten dragen, een helm op moeten (die kan Heembeton ons leveren), en
Maarten gaat overleggen of we ontheffing kunnen krijgen voor de veiligheidsschoenen..... wordt vervolgd......
Het was spannend of het droog zou blijven! Maar afwachten heeft geen zin,
dus – met zo veel mensen – toch maar begonnen om de netten op stok te
zetten. Maar....we zagen 'de bui al hangen', en het laatste net moest even
wachten! Wat kan er in een minuut of 5 veel water vallen!!!!!!

 2–
Nu iets over de resultaten.
Van de nieuw geringde vogels zijn het
-- 76 ♂›1
-- 2 ♂2 – met zoompjes langs de veren op de rug (niet meer op de vleugels)
-- 56 ♀›1 – waarvan heel veel 'met ei' (vooral te zien aan hun gewicht)
-- 11 -›1 – vogels, waarvan het geslacht nog niet kon worden bepaald
En nog geen enkele jonge vogel !
Terugmeldingen
geringd in
--'eigen' vogels = geringd bij Heembeton

2009 / 2011 / 2012 / 2013
–
–
15
25

Terug gemeld van elders:
--OVD28:
(Kees)
–
–
1
1
--Zeewolde:
(Kees)
1
–
–
–
--Elburg:
–
–
1
1
--Pampushout: (Ton)
–
–
1
1
--Ooievaarsplas:
–
1
1
1
--Oosterwolde:
–
–
–
1
--Kamperhoek:
–
–
–
1
En als 'klap op de vuurpijl': voor de eerste keer bij Heembeton: een ♀ met
een Franse ring om = hiervan hebben we nog geen gegevens ontvangen.
Wel hebben we een aantal meldingen vanuit Frankrijk ontvangen van
oeverzwaluwen die bij Heembeton zijn geringd. Super leuk!
Ringdatum
Melddatum
Plaats
20-06-2012 – 1kj 28-08-2012 – Champagne- Ardenne = Etang de la Horre
02-07-2013 – 1kj 21-08-2013 –
idem
02-07-2013 – ♂›1 27-08-2013 –
idem
02-07-2013 – 1kj 28-08-2013 –
idem
De afstand = 450 km, en ze hebben er 50 tot 69 dagen over gedaan.
Zo hebben we ook een tweetal meldingen vanuit Spanje
1. een oeverzwaluw ♂›1 is bij Heembeton geringd op 24-07-2012. Hij is
teruggemeld vanuit de Ebro Delta op 09-09-2012. Dat is een afstand
van 1357 km en hij heeft er 45 dagen over gedaan.
2. De 'spaanse ring', gevangen (♀›1) op 9 juli vorig jaar, blijkt geringd op
12 september 2012 als jonge vogel in de Laguna de Petrola, Albaceta.
Dat is 1611 km en er zitten 301 dagen tussen ring en melddatum.
We hebben weer een heel fijne avond met elkaar beleefd, en we hopen van
harte, dat er dit jaar nog een aantal mogen volgen.
Alle aanwezigen: hartelijk dank voor jullie hulp!!!

