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Draagmoederschap bij vogels

Sjaak Ketelaar& Daan Buitenhuis

Een merkwaardig gebeuren door dit grillige

voorjaar willen wij beschrijven. Gedurende twee

weken konden we een nestkast volgen, waarin

twee bonte vliegenvangers duidelijk hun best

hadden gedaan om daar iets leuks te beginnen.

Bij een derde controle zagen we tot onze

verbazing dat het nest was overgenomen, zeg

maar gekraakt, door een pimpelmeesstelletje. De

bonte vliegenvangers hadden hun huis moeten

verlaten met achterlating van hun spullen,
waaronder een prachtig eitje. Dat laatste zagen

we pas nadat er al vier pimpelmeeseitjes bij

gelegd waren. Het ‘koekoeksei’ werd

geadopteerd en we waren natuurlijk zeer

benieuwd naar de voortgang van het gebeuren.
Alle eitjes kwamen nagenoeggelijktijdig uit. Het

jong van de bonte vliegenvanger bleek duidelijk
iets groter en steviger dan de jongen van de

pimpelmees. Na tien dagen was het verschil in

groeitempo duidelijk zichtbaar geworden. Alle

vogels konden geringd worden,toen ze twaalf

dagen oud waren. Tot zover kan gezegd worden

dat het broedsel was geslaagd. Het zou leuk

geweest zijn als we de vogels verder had kunnen

volgen, maar we waren daarvoor niet in de

gelegenheid. Achteraf zou het interessant zijn

om te weten hoe zo’n vogel het na het uitvliegen

doet. Wordt hij nog gevoed door de adoptie-
ouders ofreageren deze niet op het bedelgeluid

van een ‘vreemd weeskind’? Dat kan de jonge

vliegenvanger fataal geworden zijn. Laten we

maar hopen dat het goed gegaan is en we het

jong als ouder volgend jaar kunnen terugzien.
Heeft iemand hier al eens ervaring mee

opgedaan?

Bonte vliegenvangers

Het koude en verder onberekenbare voorjaar

heeft er, althans op De Snip, een van de mooie

natuurterreinen van het Goois Natuurreservaat,

voor gezorgd dat halverwege het broedseizoen,

nog talloze nestkasten onbezet waren. De bonte

vliegenvangers, die doorgaans 1-3 weken later

gaan broeden dan bijv. de mezen, hebben van

deze leegstand dankbaar gebruik gemaakt.
Werden er in de voorgaande jaren maximaal vijf

nestkasten door vliegenvangers bezet, dit jaar

stopte de teller op 13. De nesten telden 6 à 7

jongen per nest met vaak een niet uitgekomen ei.

Zo konden we bijna 60 jonge bonte

vliegenvangers ringen op De Snip. Een

ongekend aantal.
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