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Tuinvogels 2002

Het tuinvogelonderzoek gaat nu zijn twaalfde jaar in. Teilen, veel tellen en

berekenen. De getallen laten de veranderingen in de vogelrijkdom van de

deelnemende tuinen zien. De Gooise tellingen blijken hier en daar al navolging te

vinden.

Fernand+C. Jager en Dick+A. Jonkers

De tuinvogeltoptien zag er voor

de winter 2002 als volgt uit; me-

rel, koolmees, vink, pimpel-

mees, roodborst, Turkse tortel,

houtduif, kauw, ekster en huis-

mus.

Bij een landelijke telling kwam

de huismus op de eerste plaats,

in Almere en Lelystad was dit

plaats twee en drie. De resulta-

ten van het Gooi werden blijk-

baar in sterke mate bepaald

door de deelnemendegrote

villatuinen, waarin als regel geen

huismussen voorkwamen. Al-

hoewel de presentie van de

huismus in het Gooi laag was,

werd er geen verdere afname

geconstateerd. De Turkse tortel

scoorde na de winter aanmerke-

lijk lager dan voorgaande jaren.
De spreeuwen vertoonden in de

winter, parallel met het aantal

soorten per week, een geleide-

lijke toename. In het jaar 2000

kwam hierin een breuk; een af-

name van ongeveer vijftien pro-

cent, die in de daarop volgende

jaren bleef bestaan.

In de zomermaandenbleek er

een negatief verband te bestaan

tussen het voorkomen van ek-

sters en huismussen. Elk jaar,

dat er wat meer tuinen waren

met eksters, waren er minder

met huismussen en omgekeerd.

Niet veel sijzen in de winter,

maar in de herfst meer dan nor-

maal. De laatste jaren was er

een toenamevan gaaien in de

herfst. Weinig goudhaantjes in

winter en herfst. Meer dan nor-

male aantallen winterkoningen
in de herfst.

De gemiddelde vogelrijkdom

(aantal soorten per week) van

de tuinen die worden onder-

zocht in hetkader van het tuin-

vogelonderzoek, is in de loop
der jaren sterk toegenomen.

Een oproep op het Goois Vogel-

net aan eigenaren van kleine

minder vogelrijke tuinen, om

ook deel te gaan nemen aan het

tuinvogelonderzoek, leverde

veertien reactie’s op. Het ge-

wenste evenwicht lijkt dus voor-

lopig hersteld.

Boomklever Tekening Arthur Stnger

Tegen de ruit gevlogen

pimpelmees


