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Bij de voorplaat:
Fluiter
Foto: René van Rossum
Vrijwel ieder voorjaar verschijnen er één of meer zingende Fluiters
in de bossen van de binnenduinrand. Dat was in 2018 bijvoorbeeld
het geval in het bos bij de Duindamseslag en in het Panbos bij
Katwijk, waar op 23 april deze foto werd genomen. Na terugkeer
uit tropisch Afrika zingen de mannetjes vele uren per dag om
langskomende vrouwtjes te verleiden samen voor nageslacht te
zorgen. Helaas is dat in onze regio zelden het geval. De laatste
zekere broedgevallen dateren alweer van 1990. In de nieuwe
Vogelatlas schrijft Rob Bijlsma, die de laatste jaren veel onderzoek
deed bij deze soort, dat in sommige streken en in wisselende jaren
een enorm mannenoverschot bestaat. Hij stelt zelfs dat er jaren
zijn, waarin nauwelijks vrouwtjes in Nederland verschijnen. Over
de oorzaken van dit bijzondere verschijnsel is niets bekend. Het
zou wel eens zo kunnen zijn, dat de Nederlandse populatie
enigszins op peil blijft door aanvulling vanuit streken, waar wel
goede broedresultaten worden bereikt.
Jelle van Dijk
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