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Ringonderzoek bij boomklevers3.

In de zomer 1964 werd een nest met 6 jongen ge-

ringd + 2 ouden. Deze jongen zijn voorspoedig uitgevlogen
en in januari werd in de onmiddellijke omgeving een 6-tal

exemplaren gevangen, maar allen ongeringde vogels. Van de

in 1963 geringde vogels werd geen terugvangst gedaan, van

de in 1964 gevangen vogels slechts 2 exemplaren.

Het vangen van Boomklevers is niet i
•

bijzonder moex-

De Gemeente Wassenaar, met veel buitenplaatsen,

met oude beuken- en eikengroepen, leent zich bijzonder goed

voor de studie van deze interessante vogel.

Het aantal Boomklevers werd door mij in januari

1965 geschat op circa 120, waarvan meer dan de helft werd

geringd. In januari 1964 werden ongeveer 30 klevers ge-

ringd.
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lijk, omdat men gebruik kan maken van de aggressieve aard

van deze vogel. Een lokvogel, mannetje, is wel noodzakelijk.
Wanneer men de lokvogel uitzet op een geschikte plaats, doet

men verstandig de lokvogel laag bij de grond te zetten en de

klepkooi zo hoog mogelijk op te 'hangen. Op die manier kan

ook het popje worden gevangen dat meestal enkele'keren met

het mannetje meekomt, maar hoger blijft en meer belangstel-

ling heeft voor het voer in de klepkooi, dan voor de lok-

vogel. Is het popje gevangen, dan plaatst men de klepkooi

bij de lokvogel en het vangen der v-echtlustigg, m.annetje.s is

dan geen probleem. Wordt eerst het mannetje gevangen, dan

laat de pop zich niet meer zien. Men vangt het gemakkelijkst
met klepkooi of slagnet en'als lokvoer pinda's of zonnepit-
ten. De lokvogel kan in uitstekende konditie worden gehóu-

den, maar vraagt een ruime volière met enkele eikenstronken,

en een gevarieerd voedsel van Universeelvoer, zaad, pinda's,

meelwormen en zo mogelijk miereneieren. De vogel zelf is in

zulke omstandigheden een bron van genoegen voor de ringer.

Wanneer een' van de kollega's soortgelijke of andere

ervaringen heeft, is het misschien interessant deze uit te

wisselen. Ik vertrouw dat mijn toelichting meerdere ringers

zal aansporen om het ringonderzoek naar Boomklevers uit te

breiden.
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Naschrift:

Van december 1965 tot en met 15 april 1966 werden 48 klevers

gevangen, waarvan 9 exemplaren waren geringd, en wel twee in

1964 en 7 in 1965.

De teruggevangen vogels bleken verblijf te houden op prak-

tisch dezelfde plaatsen, waar zij eèrder waren geringd.

Opvallend is, dat op .veel plaatsen waar klevers in een vrij'

groot aantal zijn geringd, thans geen geringde exeplaren

voorkwamen, maar uitsluitend ongeringde, terwijl voorts

duidelijk werd vastgesteld dat op buitenplaatsen, waar vorig

jaar een stel werd geringd, thans of wel het mannetje of

wel het popje ongeringd bleek. Niet vastgesteld kon worden

of het grote verloop moet worden toegeschreven aan een groot
aantal verongelukte vogels dan wel aan verplaatsing op grote
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afstand gedurende het najaar.

Grote sterfte onder klevers wordt door mij niet

aangenomen, gezien het kleine aantal vijanden dat deze

vogels hebben en het betrekkelijke gemak waarmee zij de

winter doorkomen.

Het onderzoek zal volgende winter worden voortgezet, ten-

einde meer gegevens te kunnen verzamelen.


