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CES 2008 op het Vogeltrekstation
Gijs van Tol en Gerrit Speek

Zoals blijkt uit tabel 1 vielen de vangsten echter over de gehele linie

tegen.

*
eerste jaar, nog geen hijsnetten.

Tabel 1. CES vangsten en terugvangsten per jaar 2006 - 2008

Met een team van tien personen (ringers en helpers) hebben we in

2008 het derde CES jaar gedraaid. We hebben 130 meter mistnet

staan, waarvan 2 hijsnetten (zie OHV nr. 111). Na een enthousiaste

start in 2006 (zie OHV nr. 109) en een zeer succesvolle CES in 2007

waren de verwachtingen voor het seizoen 2008 hooggespannen. Nu,

aan het eind van het seizoen, weten we weer dat de bomen niet tot in

de hemel groeien (al zou je dat aan de hazelaar opslag niet zeggen...).

Het weer tijdens de vangdagen was over het algemeen goed. Wel

was het voorjaar minstens 14 dagen later dan in het voorgaande jaar.

In 2007 noteerdenwe volop bloeiende sleedoorns al bij de eerste CES

dag op 15 april, dit jaar was dat duidelijk later.

Voor het eerst hebbenwe ook een CES dag moeten missen; door een

mismatch tussen beschikbaarheid en weersgesteldheid viel CES 10

helaas uit.

jaar vangsten terugvangsten Totaal

2006* 264 114 378

2007 336 189 525

2008 223 107 330
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Het verloop van de vangsten gedurende het seizoen vertoont elk jaar

ongeveer het zelfde beeld. Het seizoen start met redelijke aantallen,

maar aan het eind van het seizoen vangen we niet meer dan 20 tot 25

vogels per dag. Het lijkt er dus op dat de vogels in de loop van het

seizoen met jongen en al andere terreinen opzoeken.

De top tien van de nieuw gevangenvogels wisselt flink van jaar tot jaar.

Tjiftjaf en Zwartkop zijn doorde jaren heen de meest gevangensoorten.

Verder zijn Huismus, Ringmus, Winterkoning en Heggemus steeds

goed vertegenwoordigd. De huismussen worden vrijwel uitsluitend in

de maand mei gevangen; vermoedelijk verzamelen ze dan in de singels

insecten voor de nestjongen. Na eind mei verblijven de ouders met

uitgevlogen jongen elders op het terrein.

Grafiek 1. De CES vangsten per CES-dag (vangsten + terugvangsten).
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Bijzondere vangsten kennen we op deze CES plek nauwelijks. De lijst

van 'leuke soorten' werd dit jaar aangevoerd dooreen fraaie man Gekraagde

Roodstaart. De prijs voor de meest boeiende levensgeschiedenis gaat

naar een Braamsluiper, die in september 2006 als 1 e kj in Belgisch Brabant

werd geringd. In 2007 vingen we deze vogel slechts één maal, in juli. De

vriendelijke behandeling in 2007 is hem kennelijk goed bevallen, want dit

jaar controleerden we hem diverse malen en we nemen aan dat hij ter

plaatse heeft gebroed.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aantal gevangenvogels aan het

eind van de CES periode wel wat teleurstellend is en daardoor niet erg

motivatie bevorderend. Maar wie A zegt moet CES minstens vijf jaar

volhouden. Bovendien gaat het instituut eind 2010 zeer waarschijnlijk

verhuizen naar Wageningen, dan moeten we onze vangplek toch verlaten.

De komende twee jaar houdenwe dus zeker nog vol.

Gijs van Tol, Gerrit Speek

Tabel 2. “Top tien” in aantallen van de nieuw geringde vogels in 2006 —

2008. Aantallen, tussen haakjes de rangorde.

Soort 2008 2007 2006

Tjfitjaf 26 (3) 46(1) 36 (1) Phylloscopus collybita

Zwartkop 27 (2) 29 (4) 29 (3) Sylvia atricapilla

Koolmees 32 (1) 20 (9) 27 (4) Parus major

Merel 10 (9) 26 (5) 32 (2) Turdus merula

Ringmus 17 (6) 41 (2) 14 (8) Passer montanus

Huismus 12 (7) 30 (3) 16 (6) Passer domesticus

Winterkoning 20 (5) 23 (7) 18 (5) Troglodytes troglodytes

Heggemus 24 (4) 21 (8) 15 (7) Prunella modularis

Roodborst 11 (8) 12 (10) Erithacus rebecula

Fitis 7 (10) Phylloscopus trochilus

KI. Karekiet 13 (10) Acrocephalus scirpaceus

Pimpelmees 14 (9) Parus caeruleus

Staartmees 24 (6) Aegithalos caudatus


