
5

De zomervangst bij een drinkplaats4?

Het is een druipmodel met twee netten van 6x1 .30 m.
, maaswijdte

18 mm., hetgeen meestal wel klein genoeg is, behalve voor de net

vliegvlugge fitisjes die met wat geluk er precies door kunnen.

Onder het net hebben we een klein betonnen vijvertje van ong.

70 x 40 cm., waarin het water om de paar dagen wordt ververst,

hetgeen in ons geval door de aanwezige pomp geen probleem is.

We vingen dus niet regelmatig en nooit lang achtereen, waar-

bij de beste resultaten behaald werden gedurende droge perioden,

waarbij opgemerkt moet worden dat op zeer hete dagen de vogels
zich overdag niet vertonen en pas tegen de avond komen baden en

drinken,, meestal met enkele familieleden.

Al vroeg in het voorjaar vullen we het vijvertje en dat

blijft gevuld, waardoor de broedvogels uit de naaste omgeving dit

plekje weten en er regelmatig terugkomen. Later in de tijd (begin
juli] vangen we ook stellig vogels die met hun jongen rondzwer-

ven en van flinke afstanden komen, waarbij ik denk o.a. aan de

paapjes en roodborsttapuiten die minstens een km van onze vang-

plaats verwijderd broeden.

J.v.Tussenbroek

4 .In de maanden juni en juli vang ik op de Montferland enkele ma-

len bij een drinkplaats. Dit is een kolk van ongeveer 15 x 25 m

In de verre omtrek is geen water te vinden. De vangsten wisselen

sterk. Het maximum tot nu toe is ruim 100 vogels op een dag.
Het weer is van zeer grote invloed. Als het regent of stormt is

de vangst nihil. Ook als het 's morgens vroeg gedauwd heeft, dus

als het bos vochtig is, is het aantal gevangen vogels heel klein.

Na de broedtijd als we in verband met het groter aantal

duinbezoekers toch regelmatig onze vinkenbaan bezoeken voor con-

trôle, maken we hiervan gelijk gebruik om van de in de omgeving
aanwezige vogels er een aantal te vangen, hetgeen voor 90% het

werk van van den Brom is.

Hiervoor leggen we na de broedtijd, gedurende de maanden

juni tot het begin van de vakanties een klein netje uit, dat

’s winters voor de tuinspreeuwenvangst wordt gebruikt.
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Wanneer het al enkele dagen erg droog is, zonder dauw en het is

daarna een windstille hete dag, dan zijn de vangkansen heel

goed.

Op de Montferland, een groot boscomplex, wordt met mist-

netten gevangen, waarmee ik de gehele kolk afzet.

Voorwaarden voor een dergelijke vangst bij een drink-

plaats zijn:

1. een gebied waar in de omtrek geen andere drinkmogelijkheid is.

2. zorgen dat altijd water beschikbaar is.

3. warme droge dagen.

4. eerst waarnemen hoe de vogels komen drinken, daaraan Uw vang-

middelen aanpassen.

B.J. Speek


