Verslag activiteiten 2015 Ringonderzoek Raven
Er is literatuuronderzoek gedaan naar broedsucces en bedreigingen van Nederlandse Raven,
daarbij is ook contact opgenomen met Rob Bijlsma Ravenspecialist van de Werkgroep
Roofvogels Nederland, waar de Raven ook onder vallen. Hiermee is het protocol
doorgesproken waarmee zoveel mogelijk verstoring vermeden kan worden en toch
deugdelijke broedvogelmonitoring gedaan kan worden.
Er is contact opgenomen met Pascal Gijssen, gecertificeerd ringer voor de Nederlandse
Ringcentrale en coördinator voor het ringprojecten met Raven. Samen met Pascal zijn twee
andere ringers geïdentificeerd die bevoegd zijn om Raven te ringen: Boena van Noorden,
ecoloog voor de Provincie Limburg en Hans de Vos Burchart, lid van Roofvogelwerkgroep
Gooi en Utrecht. Deze laatste is coördineert het kleurringproject van jonge Raven. Hans is
uitgenodigd om in het voorjaar van 2016 een lezing te houden over dit project voor de
Vogelwacht Uden en het kleurringproject dat voor 2016 voorgesteld is te leiden.
Situatie in 2015: ook dit jaar zijn de Raven weer succesvol tot broeden gekomen. Omdat het
nest in de broedfase niet gespiegeld is weten we niet hoe groot het legsel is geweest maar er
zijn in ieder geval twee jongen uitgevlogen die tot in oktober in de Maashorst gezien zijn.
Later is er in de Maashorst een gewonde volwassen Raaf gevonden en deze is naar de
vogelopvang in Someren gebracht. Daar werden verschillende breuken in de vleugel dichtbij
de schouder. De dierenarts van het asiel heeft de de vleugel gespalkt maar de vogel zal nooit
meer kunnen vliegen. Hij wordt in de opvang gehouden om eventueel als pleegouder te
dienen mochten er ooit jongen Raven binnengebracht worden. De twee oudervogels zijn nog
steeds in het gebied aanwezig, mogelijk was dit een jong van een van hun eerste legsels in
2011 of 2012... Deze zouden dit jaar hun eerste broedpogingen moeten gaan doen en was
daarom misschien in het gebied aanwezig.
De situatie met de gewonde Raaf geeft bij uitstek weer waarom wij de Raven willen ringen:
dan weten we de herkomst en relatie met de vogels in de Maashorst. Met kleurringen moeten
ook overvliegende vogels te herkennen zijn, dit zou voor heel veel informatie kunnen zorgen
gezien de hoge dichtheid aan leden van de Vogelwacht Uden.
Leo Ballering, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Districts Coördinator Brabant Oost
voor zeldzame broedvogels

