Verslag grote gele kwikstaart Neede 2004
Vorig jaar heb ik melding kunnen maken van de eerste geregistreerde
jonge GGK's binnen de Vogelwerkgroep Neede.
De verwachtingen van dit jaar waren dan ook hoopvol gestemd, mede
door het feit dat we toestemming kregen voor het ophangen van drie
nestkasten bij de waterzuivering te Haarlo. Voornoemde uitbreiding had
mede te maken met het feit dat er regelmatig een koppel GGK's werd
waargenomen en wat later bleek, ook succesvol, echter niet in de door
ons geplaatste nestkasten, maar dat is van minder belang.
Ook is er een extra nestkast geplaatst, waar vorig jaar "onze" eerste
GGK's het levenslicht mochten aanschouwen. Ik denk achteraf dat dit
geen goede keuze is geweest want tijdens een controle zag ik een GGK en
een witte kwikstaart in een "gevecht" gewikkeld omtrent hun territorium.
In eerste instantie heeft de GGK het gewonnen, wat resulteerde in drie
jonge GGK's, geweldig natuurlijk. Maar ook in de extra nestkast was een
begin gemaakt met het maken van een nest, misschien wel de witte
kwikstaart. Gezien vorenstaande zal ik de extra kast op een andere
plaatst hangen, wie nog een mooi plekje weet, het liefst met stromend
water in de buurt, mag mij bellen 294333.
Voor wat betreft de andere nestkasten heb ik uiteraard gedurende het
broedseizoen diverse controles uitgevoerd en op diverse plaatsen zijn er
pogingen ondernomen voor het maken van een nest, echter zonder
verdere resultaten en het was helaas niet waar te nemen van welke
vogels.
Ondanks dat mijn verwachting voor dit jaar niet helemaal is uitgekomen,
hoop ik u in de loop van de komende jaren, melding te doen van vele
jonge GGK's.
n Dat het een bijzonder vogel betreft waar we zuinig op moeten zijn,
blijkt wel uit het feit dat de GGK op de Rode Lijst ( dit is een lijst waarop
bijzondere soorten staan vermeld) staat vermeld, we hebben van dit
broedresultaat dan ook melding gedaan bij de SOVON.
Geregistreerde grote gele kwikstaart.
==========================
2003 : 7 jongen
2004 : 3 jongen
Kees van Rijn

