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Nieuwe uitgaven van de Vogelwerkgroep

Publicaties zijn te lenen uit de verenigingsbibliotheek. De medewerkers krijgen gratis
een exemplaar.

Dick Jonkers

Broedvogels in Gooise nestkasten in 2008
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Vogeltellingen in de tuin

Met de regelmaat van een klok verschijnt
iederjaar het verslag over het tuinvogel-

onderzoek, dat inmiddels al 16 jaar aan de

gang is. Hieraan hebben in 2008 38 leden

deelgenomen, waarvan een aantal dit al vanaf

het begin doet. In totaalnamen zij in 2007 67

verschillende vogelsoorten waar. Daar zaten er

diverse bij die zich normaliter niet zo snel in

tuinen vertonen. Houtsnip, Grote Gele

Kwikstaart, Zwarte Roodstaart en

Vuurgoudhaan vallen onder die groep. Vanaf

2004 liet het voorkomen van de Huismus in de

tuinen een stijging zien. De soort stond op de

elfde plaats van meest voorkomende vogels. In

de broedtijd nam het percentage tuinen toe

waarin de soort werd waargenomen.Dit wordt

toegeschreven aan het uitzwermen van de

ouders, die op zoek gaan naar voedsel voor

hunjongen. Omdat uit de winterperiode de

meeste gegevensbinnenkomen, is het aantal

soorten berekend dat gemiddeld per week

aanwezig is. Van1992 tot 2003 nam dit toe van

10,0 naar 13,9; daarna is er geen duidelijke

toename meer. Er is een poging gedaan om te

berekenen wanneer de eerste Roodborsten en

Vinken weer verschenen in de herfst. Dat bleek

gemiddeld respectievelijk in de eerste en

tweede week van november te zijn. Daarna

bleven beide soorten zich tot in de derde week

van mei vertonen. Dit laatste vraagt om nader

onderzoek !
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Na de afsluiting van het broedseizoen 2008 is

er over een aaneensluitend periode van jaar

onafgebroken nestkastonderzoek in het Gooi

uitgevoerd. Een prestatie van formaat. Er is er

weer heel wat afgesjouwd om vast te stellen

welke broedvogels gebruik maakten van de

1246 gecontroleerde Gooise nestkasten. Meer

dan driekwart daarvan was bezet. Helaas zijn

twee terreinen (Eikenrode en Sypestein in

Loosdrecht) met in totaal 59 nestkasten niet

gecontroleerd. Dat is jammer, want hiermee is

een waardevolle en zeer lange controlereeks

onderbroken. Liefhebbers voor het

onderzoeken van de nestkasten op deze

landgoederen kunnen zich kunnen zich

opgeven bij de onderzoekcoördinator Ronald

Beskers (zie de rubriek Uit de veren).

Gemiddeld controleerden de 18 medewerkers

bijna 75 nestkasten. In totaal herbergden de

nestkasten dertien verschillende soorten

broedvogels. Het aantal broedsels van de

dominante soorten Kool- en Pimpelmees was

ongeveer gelijk aan dat van 2007.Hierbij moet

wel bedacht worden dat er dit jaar enkele

gebieden niet zijn bekeken en vergelijkingen
dan niet opgaan. Net als elders in het land blijft
het aantal broedsel van de Zwarte Mees

zorgelijk, hoewel er dit jaar wat meer paren

waren. Door meer controles van de voor

Holenduiven geschikte kasten waren de

resultatenbeter. Er vonden 16 eerste broedsels

plaats, dertien tweede en drie derde. In enkele

kasten nestelden Winterkoningen en

Roodborsten. Het aantal Bonte Vliegenvangers
nam iets af, maar op lang termijn is de situatie

stabiel. Er werd nog maar één broedgeval van

een Gekraagde Roodstaart vastgesteld.


