Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2013 in Berkelland.
Dit voorjaar hebben we alle nestkastjes in het Galgenveld te Borculo en het Wolinkbos in Haarlo
vervangen . De nestkastjes zijn nu opgehangen volgens ”Needs-model” waarbij ze met een
uitschuifbare afhaalstok naar beneden gehaald kunnen worden voor controle. Betreffende waarnemers
zijn zeer tevreden met deze werkwijze en gaan met nog meer plezier controleren! De resultaten zijn dit
jaar voor het eerst meegenomen in het jaaroverzicht en datzelfde geldt ook voor het Wanninkhofbos.
Van de 295 nestkasten waren er dit jaar 259 bezet = 88% (2012:92%). De bezetting was als volgt: 106
koolmezen, 70 pimpelmezen, 68 bonte vliegenvangers, 10 boomklevers, 3spreeuwen, 1 gekraagde
roodstaart en 1 ringmus. De boomkruiper heeft dit jaar geen gebruik gemaakt van de nestkast. We zien
een sterke toename van de bonte vliegenvanger: 68 broedparen (2012: 48). Overige soorten en
aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren; zie bijgaand historisch overzicht.
Wel waren we blij met weer een paar jonge ringmussen in één van onze nestkastjes! Van de totaal
2095 gelegde eieren zijn 1789 jongen uitgevlogen: 85% (2012: 82%). De gemiddelde nestgrootte van
8 eieren is dit jaar iets kleiner dan de 8,5 van vorig jaar, waarschijnlijk door het koude voorjaar. Het
overgrote deel van onze resultaten over 2013 zijn digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van
de SOVON.

We hebben samen goed werk verricht zoals te zien is op het bijgaande jaaroverzicht:
ruim 1750 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen!

Allemaal bedankt voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten. Ook de
nieuwelingen verdienen een compliment voor het digitaal verwerken; alle begin is moeilijk en
volgend jaar gaat het vast al weer een stuk gemakkelijker!
Probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat
een keer niet lukken, regel dan een vervanger!
Veel plezier bij de controles voor het komende seizoen en volgend jaar graag weer tot jullie
dienst voor een nieuw jaaroverzicht.
Harry Overbeek

