De Nationale Tuinvogeltelling zit er weer op. In het afgelopen weekend konden mensen weer aan de
slag om soorten en aantallen vogels in hun tuin te tellen. En dat is toch een mooi moment in het jaar.
Om weer even stil te staan bij wat er zoal leeft rondom het huis en daar van te genieten.
Ieder jaar neemt het aantal tellers (gelukkig) toe. Ook bij ons in Capelle. De overzichtskaart van de
Vogelbescherming laat zien dat Capelle vol zit met bolletjes (tellers) en het waren er duidelijk meer
dan vorig jaar. In totaal 387 deelnemers. Er zijn 5.775 vogels geteld. In elke wijk is geteld, maar
relatief gezien zaten de meeste tellers in de wijk Schollevaar en als tweede in Oostgaarde. Capelle
heeft het in zijn geheel goed gedaan dit jaar.
Wat is nu de uitkomst?
We zien dat voor heel Capelle de koolmees als grote getalswinnaar uit de bus is gekomen (694 keer
geteld). Met enige ruimte gevolgd door de kauw en de merel. De sterk in aantal afnemende huismus
staat er in Capelle matig voor, op plaats nr. 6. Dit beeld verschilt van landelijk. Landelijk staat de
huismus, ondanks zijn bedreigde status, op de eerste plaats. De kauw op plaats 6 en de koolmees is
tweede.
Capelle is dus populair bij de koolmees. Al jaren trouwens. Maar hoe zit dat per wijk? Opvallend is
dat deze intelligente, vrolijke, charmante en zeer communicatieve gezinsvogel het meeste voorkomt
in Oostgaarde, het gebied rond de s’Gravenweg en Schollevaar. In meer westelijke richting worden
vooral de wat grotere vogelsoorten geteld. Interessant om uit te zoeken hoe dit komt. Vermoedelijk
door veel nestkastjes die mensen ophangen en de aanwezigheid van oudere bomen en struiken,
alhoewel in Capelle Oostgaarde immens is gekapt en gesnoeid a.g.v. gemeentelijke werkzaamheden.
In vergelijk met voorgaande jaren is de lijst in Capelle niet veel veranderd, min of meer de landelijke
trend volgend. Opvallend is wel de steeds verder oprukkende staartmees. Dit kleine pluizige bolletjemet-staart, van oorsprong een bosvogel, is bezig met het binnendringen van groene wijken.
Landelijk waren er trouwens 170.408 deelnemers en zijn er 2.402.212 vogels geteld. Wat landelijk
opvalt is de dramatische teruggang van de Wilde Eend. In Capelle komt deze niet in de top 10 voor en
zo op het oog lijken de Krakeend en de Kuifeend in Capelle de Wilde Eend getalsmatig ingehaald te
hebben.
Ben al benieuwd wat de telling van volgend jaar gaat opleveren!
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