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DE BONTE VLIEGENVANGER ALS BROEDVOGEL IN SON

Jan van der l.linden

Inleldtng

In de perlode van 1980 tot en rnet 1983 is er door mlJ gerlcht gelet op
het voorkomen van de Bonte Vllegenvanger a1s broedvogel Ín Son.
IIet doel was, door mtddel van telllngen een totaalbeeld te krlJgen van
de populatLe-omvang van de Bonte Vll.egenvanger ln Son. Ik heb ne
wegens tlJdgebrek gedurende de lnvenÈarlsatteperlode ln hoofdzaak
beperkt tot het noteren van zLngende mannetJes en geen aandacht
besteed aan broedsucces of lets dergeliJks. Iíe1 heb Lk gelet op de
aestplaatskeuze van de zingende a{of. van de paartJes.

Gebi edsbes chrl Jving

Voor zover de lezere dit nog niet weEen, Son ls een forenzeadorp, dat
t 12 kn. ten noorden van Eindhoven 1igt.
Er ziJn ln Son drle gebleden te onderschelden die een aanÈa1 paartjes
Bonte Vllegenvangers herbergen. De drLe afzonderliJke gebleden ver-
tonen ln grote LlJnen hetzelfde blotoopbeeld, naneltJk woonrlJken Ét
eea veel gevarí.eerde bos- en parkachtlge begroellng. Opvallend 1s het,
dat er overal ln deze wlJken ongeveer evenveel bos- en pa.rkachÈlge
begroelïng aanwezí.g Ís als bebouwing.
Gebled 1 ls een vtllawtJk met grote tulnen, !íaar het bloÈoop sterk
gevarLeerd ls. Er sEaat hler mÍddelhoog bos, dat sterk genengd ls.
EoofdzakeliJk staat er naaldhout (den, 1arlx, spar) afgewlsseld ret
elk, berk en ander loofhout. IIet "bos" geeft nergens een dlcht beeld
te z1en, Ínaar. ls vaak afgewlsseLd met open tulnen, straEen en
pleintJee, zodaË ook hlerdoor een grote varlatie ontstaat.
Gebled 2 Ls ook een vlllawtJk met uln of meer hetzelfde blotoop a1s
gebted 1. Ilet bos Ls echter wat ouder en hler en daar wat diehter.
Het ligt tegen de gemeentebossen van Son aan, dle bestaan ult dennen.
Iu gebled 3 staan rlJtJeshulzen net relatlef grote tulnen. De wlJk
grenst aan " de Sonse Bergen", eeÍl wandelboe dat gedeel-teltJk bestaat
uit dennen en voor een ander gedeelte ulÈ tanellJk Jonge elken-
opstand.
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Werkwl Jze

Zoals eerder verme1d heb lk alleen rulme aandachË besteed aan terrlÈo-
rlunhoudende vogels en wel voornameltJk gebaseerd op zangwaarnemingen.
Van de drle gebleden heb ik gebled 1 frequent bezocht en gebled 2 en 3

enkele keren.
A11e telllngen zL)o ln de ochtenduren uí-Ègevoerd gedurende het
broedselzoen (lees zangperlode) van de Bonte Vllegenvanger' dus vanaf
i 15 aprtl tot eind nei. IIet ls ln de praktlJk gebleken dat de vogels
het meest regelmatlS ln de vermelde perlode zl-n-gen. Ik fletste
hlervoor het gebied af en noteerde de zlngende d€ of anderszLns
terrltorlumLndikatieve waarneuLngen, zoals nestbouw, PaarÈJe biJ nest-
kast en voer voor g of Jongen vervoerend.

Result-aten

Alvorens over de resultaten te spreken eersÈ enlge opnerklngen vooraf,
dte lk van belang acht voor de lnterpretalle van de resultaten.
0p de eersEe plaats waren all-e nannetjes tn mtJn studlegebled van de

brulne vorm en deze vertoonden noolt enlge zwarte tekenlng. Utt de

omgevlng van Son ls nlJ slechts een klein aantal voorJaarstrekkers
van de zvarËe vorrn bekend. Het betrof hler ln all'e gevallen vogels
die Ín ongeschlkt broedbiotooP (b.v. heÍde meÈ opslag) ln de loop van
de dag aan het fourageren wareo, altijd ln de perlode elnd aprl1
begln met.
Deze vogels vertoonden nooiÈ enÍg terrltorlaal- gedrag, ln tegenstel-
llng tot de brulne manneÈjes dle in het geschlkte broedblotoop _ln
dezélfde perlode zeer sLerk zongen, danwel bezlg \Jaren met balts enlof
nestbouw.
Als lk drle of meer keer, met nlnlruaal een week tussen twee
waarnemLngen, een terrltorlumhoudend mannetje heb waargenome[ reken Lk

hem toÈ een broedgeval. Mede omdaE ik nlet speciflek gelet heb op het
we1 of nLet broeden van de vogels, ls het daaron beter te spreken van
terrltorla dan van broedgeval. Tabel I geeft hlervan de resultaÈen
!íeer.

Tabel 1. Aantal territorla (per deelgebled en totaaL) en eerste waar-
nemÍngsdatum per Jaar.

lst, waarnemingsdatum
1980
9-05

1981_

1-05
19 82

16-04
1983

20-04

gebled
gebled
gebied

1

2

3

2

I

1

1

2

4
2

3

2

2

4

Totaal 3 4 9 I

I
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llat nlet ult de tabel is af te Lezen ls, dat er voor 19g0 geen
terrÍ.torlale Bonte vllegenvangers ziJn aangetroffen, ondanks goede
bekendheld met de zaag.
!íaE wel opvalt ls, dat er sprake í.s van een vriJ sterke toename van
heÈ aantal terrlLoria gedurende deze vler Jaar. Eveneens is er sprake
van vrlJ sterke fluktuatles, zowel per deelgebled a1s over het toÈaal.
Dit blijkt ult het felt dat er JaarllJks schlJnbaar wÍllekeurlg nleuwe
broedplaatsen u1Ègezocht worden ln het gebied. Er ltJkt ogenschljnlÍJk
een groter potentleel aan broedplaatsen aanïJezLg te zlJn. Dlt hoeft
naËuurlijk nlet noodzkellJk zo te zlJn, ondat nlets bekend is ln dit
geval over de andere nestkastbroeders en zodat lnterspecifieke kon-
kurrentLe van groot. be1-ang kan ziJn voor de vestlngtngskans van Bonte
Vliegenvangers (zle ook dlskussle).
Om LeÈs te achterhalen over aantalsverloop en vendachtingspatroon
ontrent een zlch vestlgende populatle, heb lk voor gebted 1 en heÈ
totaal gekeken hoe voor de verschlllende jaren de verdellngen van
aanÈal waarnemlngen en aantal paren onderllng samenhangen. DaL d1È
zeet veel problemen met zlch meebrengt blj de lnterpretatLe van
dergellJke gegevens, laat zich we1 raden. Daarom laat tk heÈ bfj
spekulaties en .doe er geen ultspraken over. rk hoop wel dat het
aanlelding geeft tor dlskussí.e en eventueel verder onderzoek. Er ziJn
een aantal dingen opgevallen,blJ het vergellJken van de gegevens:
-De hoofdzangperlode van de dd 1lgÈ tussen 15 aprll en elnd mei.
-Er is een tendens waar te nemen, daÈ biJ rrorderlng der Jaren de
vogels vroeger aankomen.

-Vanaf de eerste waarnemí.ngsdag is
een BonÈe Vllegenvanger gehoord.

-Er ls geen perlode aan Èe wiJzen
dag zÍngen.

er biJ elke tel1lng we1 mlnimaal

-De nesËplaatskeuze wisselt sterk van Jaar Ëot Jaar.
Tabel 2 geeft nog enlge getalsraarden.

Tabel 2. TotaaL aantal waarneraingen, teldagen, terrltorla en \íaar-
nemLngen per dag / per paar.

Jaar
Totaal aantal
waarnemlngen

Totaal aantal
teldagen

AantaL
oaren(terr)

Aantal waarnemíngen
per dag / per paar

Gebt ed
1

TotaIe
eebled

Gebled
1

Tot a1e
gebled

Gebled
1

TotaIe
eebled

GebÍed
1

Tota1e
gebled

IY öU

1 981
L982
1 983

ty
t7
44
15

ZE

34
59
23

10
L4
22
13

IO
r6
22
15

z
1

4
2

J
4
9
8

U , 95
l rzl
0,50
0r 57

U t 93
0,53
0,30
0, L9

De eerste twee kolommen van tabel 2 geven het tot,aal aantal waarnenln-
gen aan. Dlt houdÈ ln dat er a1le terrltorlale vogeLs ln venderkt zlJn
die ln dat Jaar zlJn waargenomen, dus ook b.v. dle rrogels dle ]_ater
nLet tot een terrÍ"torí.um gerekend ztJn.
Er ls btJ aLle koLommen onderscheld genaakt Èussen gebled 1 en het
hele gebled, omdat gebled L zeer frequent onderzocht wag t.o.v. de
overlge gebleden. Om deze er toch btJ te beÈrekken ls ook heÈ totaal
over de drle gebleden bekeken.

saarop a1le of blJna alJe ííop een
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In kolon drLe en vier sÈaat het aantal teldagen waaroP geteld ls'
ïn kolon vlJf en zes staat het aantal Eerrltorla dat ultendeltJk
vastgesteld is voor de achtereenvolgende Jaren'
En verder staaE Ln de laatste twee kolommen het aanÈaL waarneolngen

per dag per paar aangegeven. Deze zLJn Per dag verwerkt orn de

i"g.-r"r," tà kunnen *r"rg"tfJten en per paar om lnzlcht te krtJgen ln de

verhouding van waarnàmlngen van Èerritorlgtg m:rnnetJes too'v' het
aanÈal vastgestelde terrltorla.
Dit laatste ls gedaan om het algemeen aangenomen í.dee, daE aan.de rand

van zlch vestlgende populatles veel ongepaarde mannetJes zrrerven dle
toch terrttorlaai ztJn, te toetsen. Brabant ll3kt1 t.o.v. de rest van

oostellJk Nederland, oog gekolonlaleseerd te moeÈen worden door de

Bonte Vilegenvaager. 
- fr kan-dus vegraeht worden dat er vaak mlslukte

broedpoglngen ,I5o, waarbiJ echter wel veel gezongen wordt -door 
de

,a.rr,"ljàs. Ongepàrid. ,"rrr,"i3"" kunnen b.v. vaak lang op dezelfde
plaats of fn-dà omgevlng hLervan bliJven zLngen. In daÈ geval wordt

het aantal waarnemlnten per dag per paar vernoedeliJk hoger. ZLe ook

de waarnemtng die lóet nffgera (1934) beschrlJft nabtJ Tllburg'
Voor gebted 1 ltjkt er nàugellJks entg verband te bestaan tussen de

verschtllende Jaren, a1 1ljkt heE dat de verhoudlng de eerste tvee

Jaar wat groter i" dan de laatste twee Jaar' Dlt lot.": op kunnen

itjr"tr dat àr lnderdaad meer of langer gezongen *erd of dat er meer

mainetJes gedurende kortere tljd gezongen hebben. Dit is uÍ-Èeraard

allenaaI erg spekulatlef. voor het hele gebted f-ijkt er een oool

verband te zlJn, maar hler kan echËer geen uLtspraak over gedaan

worden, omdat Éei aantal teldagen van de drle gebleden (vnl. gebted 2

en 3) te k1eln was oo dergeltJke verhoudingen te hpalen. N.B. Ilrie
waarnemí.ngen ware[ voldoende voor een terrlÈorLum!

Diskusslg

De vogels ln -mtJn- gebled vertoonden geen strikte blotoopvoorkeur,
behalvà daÈ er sprake nóet ztJtt van enlge bomen en struiken 6€È

geschlkte ultklJkposten vaa saaraf Sezongen en op vllegen geJaagd

iordt. A1le Bonie Vl-legenvangers kozen als nestplaats een nestkast,
die op partleuller gionageÈfea hlng. IIet mag bekend verondersteld
worden dat Bonte Vllegenvangers zeer veel ln neatkasten broeden, zeLfs
zo sterk dat de *g.í" |11rn oorspronkelÍJke broedblotopen (loofbossen)
aangevuld hebben meÈ saale dennenboseen lndlen hler rraar neetkasÈen

aanwezlg zLJn. In de omgevlng van son wlJst de bezettlng als
broedvogel ei ook op dat ile soort- sterk nestkast-gebonden ls' Dtt
wordt lesteund doàr het felt daE er geen vogels zlngend ztJn
,r"".g"rró*"n in het elkenbos nablJ gebled 3, hoewel hler genoeg holen
voor hadden ooeten zí.Jn, aangezlen de volgende soorten er a1s

broedvogel ztJn waargenomea: Grote Bonte Specht, Klelne Bonte Specht,
Koolmees, Pimpelmees, Spreeuw en Boomkrulper'
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Dit verschlJsel ís vaker rraargenomen ln twee naburlge gebleden uet en
zonder nesËkasteo; or8. op de Veluwe (Van Balen, 1982). Er llJkt een
voorkeur te bestaan voor nestkasten mrar er Ls nog geen verklarlng
gevonden voor dit verschlJnsel. Een aanËaI onderzoeklngeo echter
kunnen er op wÍ.Jzen, dat de vogels mlsschien we1 weggekonkurreerd
worden ulÈ de naEuurllJke holtes naar de minder goede nestkasten.
Van natuurltJke nestholten ls niet zoveel bekendr maar wel bltJkt ult
verschllLende onderzoekÍngen dat de bezettlngspercentages zeer hoog
ziJn (van Balen, f982).
Ven Balen vermeldt tn zlJn onderzoek ook, dat konkurrentle van' belang
kan zlJn voor heE af'tezLg zlJn van de Bonte Vllegenvanger ln zo-n
onderzoeksgebled DeE natuurllJke nestholten.
Ook een onderzoek ln het Ltesbos blJ Breda, Íraar een experÍ.ment lB
gedaan net verklelnde nestkasten, waarLn de Bonte Vllegenvangers btJna
alLenaal glngen broeden, wlJst erop, dat de soort weggekonkurreerd
wordt door andere holeabroeders naar de "slechtere" plaatsen (Van
Balen, 1984),
Dlt a1les ls naÈuurllJk nog erg hypothetisch, maar daaron niet
onlnÈeresaant om erover na te denken.
In ieder geval broeden BonÈe Vliegenvangers vaak in nestkasten, ook in
het bultenland. Voor Zuldwest-Zweden vermeLdt Askenno ook, dat er
sÈerke toename van Bonte Vllegenvangers optrad na lnvoer ven
nestkastJes.
Voor Nederland ts dÍt versehlJnsel ook opvalLend. Mlsschlen gaar er
weI meer Bonte Vllegenvangers broeden aLs de naaldbossen ln Brabant
ook voLgehangen worden Eet nestkasten, rraar ik hÍ,er geenszlns voor
plelt.

Overlge waarnemingen

Voor de volledtgheld van het onderzoek naar de versprelding van Bonte
Vllegenvangers Ln Noord-BrabanË en tevens aLs aanvulllng op het
arÈlkel van Loek llllgere in de vorige Roodborsttapuit geeft lk hier
nog enkele rraarnemlngen:

t977

t97B
1980

19 8r
L982
19 83

29/4 1 o Oude Meer Son
3Ol4 L ïí Oude Meer Son (zwarte vorm)
2/5 L d Oude Meer Son (zwarte vorm)

30/4 L d Oude Meer Son (zwarte vorm)
4/5 | { Ruweeuwsels Lleshout (zwatte vorm)

LOls 1 paartJe d zlngend }íoerkullen NtJnseL (brulne vorm)
L6l5 L { Slnt-Oedenrode, kasteeltuln.
ll-l5 t d zlngend Eckart ELndhoven
L6l5 L d zlngend blJ nestkast Mosbulten Son
2715 2 # zlngend Velders bos (zeveneprong)

1 exx. met natuurltJke nestholte, !ías wouwtJe aan
het voeren
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der Valk harteltjk voor het kritisch
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