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Verloop van de eilegdatum van zangvogels, 1986-2015
Indicator | 7 februari 2017
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De laatste decennia zijn zangvogels eerder gaan broeden, wellicht vanwege hogere temperaturen in
het voorjaar.

Download figuur [2]
Download data (ods) [3]

Eilegdatum vervroegd
Over de periode 1986 tot en met 2015 is de gemiddelde eilegdatum van zangvogels met 8 dagen
vervroegd. Dit is mogelijk het gevolg van het vroegere optreden van insecten, zoals van vlinders en
hun rupsen. Vrijwel alle zangvogels, dus niet alleen insecteneters maar ook zaadeters, zijn namelijk
voor het voeren van hun jongen afhankelijk van insecten. Het vroegere optreden van insecten is
waarschijnlijk het gevolg van het warmer worden van het voorjaar.
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Relevante informatie
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Technische toelichting
Naam van het gegeven
Verloop van de eilegdatum van zangvogels

Omschrijving
Ontwikkeling van de gemiddelde eilegdatum van zangvogels

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
De gegevens zijn afkomstig van het NEM-meetnet nestkaarten. In dit meetnet worden de
broedgegevens van tientallen vogelsoorten in heel Nederland geregistreerd. In veel gevallen kan
daarmee een schatting worden gemaakt van de dag waarop de eerste eieren zijn gelegd.
De graadmeter is gebaseerd op de gemiddelde eilegdatum per soort per jaar. Dit gemiddelde is
alleen berekend wanneer voor die soort in dat jaar van minstens tien nesten bruikbare data
beschikbaar waren. Bij minder dan tien nestkaarten is de eilegdatum via een statistisch model
geschat vanuit de eilegdatums van andere soorten in het bestand. Daarna is de gemiddelde
eilegdatum van alle soorten berekend. De graadmeter is berekend uit de gemiddelde eilegdatum
van 44 soorten zangvogels.
De graadmeter is gebaseerd op de volgende soorten:
appelvink, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, bosrietzanger, ekster,
fitis, geelgors, gekraagde roodstaart, gierzwaluw, glanskop, grasmus, graspieper, grauwe klauwier,
grauwe vliegenvanger, grote lijster, heggenmus, huiszwaluw, kauw, kleine karekiet, kneu, koolmees,
kruisbek, kuifmees, matkop, merel, pimpelmees, putter, ringmus, roodborst, roodborsttapuit,
spotvogel, spreeuw, tjiftjaf, tuinfluiter, veldleeuwerik, vink, winterkoning, witte kwikstaart,
zanglijster, zwarte kraai, zwarte mees en zwartkop.
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De stippen in het figuur zijn de meetwaarden. Door deze meetwaarden is met behulp van het
programma TrendSpotter (Visser, 2004) een flexibele trend berekend (de doorgetrokken lijn). Het
gekleurde vlak geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn aan.

Basistabel
Zie tabblad 'Eilegdatum van zangvogels' onder download figuurdata.

Geografisch verdeling
Nederland

Verschijningsfrequentie
jaarlijks
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Opmerking
Met ingang van versie 6 (2013) stellen we het aantal dagen vervroeging vast aan de hand van de
trendwaarde.

Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van
de gegevens vrijwel volledig is.
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