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In 1962 was het een slecht fitissenjaar

Door P.B. Jansen

Zo vond ik enige jaren geleden eens een grote lijster, die zichzelf had

opgehangen aan een touwtje, dat voor de nestbouw was bestemd. Het

bleek het wijfje te zijn, dat met een touwtje in de snavel vlak langs een

tak was gevlogen. Het touwtje was om die tak geslagen en daarna om

de nek van de vogel, die zo wel erg ongelukkig aan haar einde kwam.

In dit gedeelte van het bos had ik al geruime tijd geen grote lijster

meer gehoord, maar na dit ongeval hoorde ik hier enkele weken lang

geregeld een grote lijster zingen. In zekere zin kan men misschien zeg-

gen, dat voor de tijd van het broeden van een zangvogelsoort geldt:
hoe meer zang. des te minder broedparen! Maar hierover zou men eens

zeer precies waarnemingen moeten verrichten bij één of meer soorten,

alvorens men de stelling met zekerheid kan poneren.
Om nu na deze uitweiding weer terug te komen op het kleine aantal

fitissen in het voorjaar van 1962: ook diverse andere waarnemers op

verschillende plaatsen in ons land hebben een sterke tot zeer sterke

teruggang in 1962 geconstateerd, variërende van 20-60 %.
Hieronder wordt van een viertal soorten zangvogels het aantal terri-

toria vermeld in een gedeelte van het Mastbos voor de jaren 1952

t/m 1962, hetgeen een idee geeft van de variatie. De maxima en de

minima zijn vet, resp. cursief gedrukt. Het valt direct op, dat 1952

een gunstig jaar was en 1956 (na de zeer strenge winter!), ongunstig.
Zoals men dus ziet is er nogal wat verschil tussen goede en slechte

jaren en daarbij moet men ook niet vergeten, dat deze reeks nog maar

elf jaar oud is. De maxima kunnen dus nog wel hoger liggen en de

minima lager, misschien wel veel lager.

Bij mijn dagelijkse waarnemingen van enkele zangvogelsoorten in het

voorjaar 1962 viel het me op, dat er veel minder fitissen waren dan in

de voorafgaande jaren. Sinds 1951 wandel ik in het voorjaar van half

maart tot half mei elke morgen, die ik ervoor kan vrij maken, langs
een vaste route door het Mastbos bij Breda en teken daarbij op een

schetskaartje de zingende in van fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, zwart-

kop, grasmus en fluiter.
soorten de zingende

Daarbij tel ik ook nog van enkele andere

en krijg zodoende enig idee van het aantal

territoria van deze soorten.

Zo op het eerste gezicht lijkt dat misschien een eentonig werkje. Ik

kan u echter de verzekering geven, dat het erg interessant is en niet

verveelt. Op zo’n dagelijkse tocht leert men de vogels bijna persoonlijk
kennen, want men vindt de meeste steeds op vrijwel dezelfde plaats.

Daarbij valt het echter op, dat bijv. tuinfluiters zich vaak in korte tijd

over vrij grote afstand verplaatsen, terwijl fitissen nogal honkvast zijn

en meestal binnen een straal van 50 m op
dezelfde plaats zijn te vin-

den. Ook zijn er bij dezelfde vogelsoort vlijtige zangers en andere,

die men bijna nooit hoort zingen. Ik geloof, dat bijv. fitissen en

tjiftjaffen, die men vanaf de terugkomst in de lente tot in de zomer

steeds hoort zingen, ongepaarde zijn. Ook bij andere soorten is dat

wel het geval.
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Bovenstaande gegevens zijn verzameld uit mijn aantekeningen, ge-
maakt bij de fenologische waarnemingen. Deze fenologische waar-

nemingen worden jaarlijks door vele vogelvrienden gedaan in samen-

werking met het KNMI en beogen een inzicht te krijgen in het ver-

band tussen de voorjaarstrek van een aantal vogelsoorten en de weers-

gesteldheid. Deze soorten zijn kievit, boerenzwaluw, gierzwaluw, fitis

en tjiftjaf. Ieder, die in staat is in het voorjaar één of meerdere van

deze soorten geregeld (liefst dagelijks) te tellen in het broedgebied,
kan eraan meewerken. Een invulkaart kan men aanvragen bij het

KNMI te De Bilt. afd. Landbouwmeteorologie, onder opgave van de

soort of soorten, die men wil waarnemen. Elke waarnemer krijgt jaar-

lijks een verslag toegezonden.
In Het Vogeljaar hoop ik bij gelegenheid ook nog eens iets te ver-

tellen over resultaten, verkregen bij de andere soorten.
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Fitis Tjiftjaf Tuinfluiter Zwartkop

1952 29 13 13 7

1953 20 10 14 6

1954 22 12 13 6

1955 19 11 10 6

1956 15 9 / 2

1957 24 11 7 3

1958 22 11 9 5

1959 22 9 12 5

1960 27 10 11 4

1961 25 8 12 5

1962 16 12 9 6


