
Het uel en uee van Srlgi_trjse-l?Àg_hro_v_el

Beste mensen,

lYlet dit stukje uil ik jull-Íe een beetje op de hoogte brengen
van de stand van zaken van onze vogelarchieven. uat voor ar-
chieven zijn er eigenlijk? Hoeveel gegevens zitten er in?
Kan men zo maar qegevens uit die archieven halen?

HET BROEDVOG[LARCHIIT

Dit archief draoÍt nu aI ruim drie jaren. Het aantal gegevens
( rt6ulutt) dat er in zít schat ik z"ei grof op zot n 5000. Een
gegeven taordt hÍer opgevat aIs ieCere melding van-ó6n (moge-
lijk)'broedpaar, onafhankelijk of metdingen íar, ó6n terriÍo-
rium in verschillende jaren een zelfde territorium is. Enkele
voorbeelden: Speruer in gebÍed A 1973 I paar, L974 op 3 juni
1 ,q, L97 6 I mogeJ-Í jk paar en 1977 3 paren. Aantal ge gevens is
dafi:I+I.+1+3-6"
AIs illustratie volgen hi.er enkele soorten met daarachter het
aantal gegevens in het broedvogelarchj-ef over de periode lgTS-
L977.
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ïn feite is het aanta] t,gggevensi? nog_veeI qroter dq! S000,
uant heel vaak zijn van óón soort in 'e6n gebieO in 6€tn jaai
vele Liaarnemingen bekend, zoals Tafel- en Kuifeend op Goor
en Flaese Roodbcrsttapuitjes op de CartÍerheide etc.

Dit alles ziet er niet za qek uit, maar er is ook een keer-
zijde aan de medaille: uraai btijvón a1 die nuttige gegevens
over ïorenvalk, Patrijs, GeIe Kuikstaart, Uinterkoninkje,
Roodborstje, Fitis, Tjiftjaf, Grasmus, Pimpelmees, Boomkrui-
Perr Geelgofs etc. etc, Die zijn er hel-earB niet, terr^rij1 ze
zeker even belangrijk zijn.
Het lijkt me daarom nuttig om eens te kijken of rre de komendejaren goede inventarisaties op poten kunnen zetten die vooral
op algemenere soorten zijn gericht" Ue kunnen hierbij een
voorbeeld nemen aan de Engelsenr Een tueetal resul-taten van
hunrrCommon Bird Censusiiprojeet zijn ueergegeven in figuur
1 en 2. Bij de Grasmus is de achteruitgang na 1968 zeet op-
vallend en na die jaren is geen sprake van herstel.rtUhere
have all the Uhitethroats gone?§t, vroegen de Engelsen zich
af, Doordat nog meer tel-Iingen uit andóre landei bekend u,aren,
uerd het duidelijk dat de oorzaak buiten Engeland gezocht
moest urordenr aD men verdacht de pesticiden ervan schuldig
te zÍjn o

In figuur 2 uordt duÍdelijk gcïllustreerd hoe gevoelig het
Uinterkoninkje is voor strenge ulinters, maar het bfijkt ook
dat deze soort zich Lreer zecr sncL van geleden verl-iezen kan
herstell en.



HET TRIKVOG[LARCHiEF'

Dit archief draait aI even lang als het broedvogelarehi ef. Het aan-
tal gegevens dat hier Ín zit is moeilijk te schatten, maar zal toch
aI snel enkele 10.000-den bedragen. Lex Peeters is druk bezig om de
achterstallig'e gegevens bij te uerk,en en dat zijn er uJel duizenden.
Het nut van dit archi'ef bleek o.3o uit het materiaal in het Roof.
vogelnummer: B2 Uisarenden, ).41+ Uespendieven, 40 Rode Uouuen, 25
Zuarte LJouulen, 63 Haviken, 2OA Speruers, 6 Ruigpootbuizerden, 1400
Buizerden, 4 Zeearenden, 400 Bruine en 225 BIauue KiekendÍeven, 23
Slechtvalken, 100 BoomvaLken en 100 Smellekens. Uerder nog bijvoor-
beel-d 15.000 Kraanvogels, 500 lJsvogels (zíe figuur 3), L2A KIap-
eksters,105Vuurgoudhaantjesen90Goudvinken.

lïaar ook hier is er dezelfde keerzijde:
vens over algemenere soortenr maar ook
algemene Zangvogels ((Uuuc)goudhaantje,
etco etc.) zijn bijna niet te vínden.

u,e hebben nauulelijks qeee-
L,aarnemingen van niet z6
Barmsijs, Europese Kanarie

Voor het gebruiken van gegevens uit het trekvogelarchief kunnen
jullie je richten. tot Lex Peeters,

HET UAÏTRUILDARCHT EF

In maart is gestart met bovengenoemd archief. Dit ulerd vooral gesti-
muleerd door de maandeli jkse rrPlassentellingenÍr. Ue hebben tot nu
Loe zo t n 1200 tellingen óp S0U0N-uinterVngelkaarten kunnen VBrrrr€r-
ken. Hierbij zitten a1l-e plassentellingen in 0ost-Brabant, ex61.
die van december 1978 en januari L979. Het doel ervan is om op
zeer snelle r.lijze iets te ueten te komen over de functie van een
uen, plas of afgraving voor uatervogels. De kaarten zijn per plas
chronologisch g€.sorteerd" 0mdat LJe v.an veel mensen nog geen tel-
gegevens hebben, zal- dit archief nog ue1 aanzulellen tot + 2.000
kaàrt en .
fen vooruiaarde voor dit archief is, dat de gegevens zoulel per ge-
bied a1s per datum urorden doorgegeven, dus niet per soort. Het
lenen van een dagboek is daarom de'snelste manier.
Iedereen die deze gegevens uil gebruiken voor een nuttig doel, kan
contact met Lex Peeters opnemel.

HET BEKINTELARCHÏ[F

Er is zojuist gestart met en bekentelarchief. Het heeft vrij lang
geduurd voordat een redeli jke veru-rerkingsmethode urerd gevonden, en
zelf s die is nog verre van i.cieaal. '

Zoals bij de meósten uel beken d zal zijn, zijn all-e Kempense beken
verdeeld in kleine stukjes (de trajecten) van eirca I km. lengte,
die volgens een bepaal de -manier genummerd zi jn. Nu tuorden de QeQe.r
vens zodanig gesorteerd (p*r traject) dat achter iedere soort 24
tellingen kunnen uorden verulerkt; dit met het qog op de toekomst.
0p deze manier kun je snel iets opzoeken over vogels op en langs
een stukje beeko fen andere reden voor deze uerkurijze is, dat je
nu tamelijk snel een vergelijki.ng kunË maken tussen diverse tel*
Iingen, uànt niet iedere-telling bestreek telkens dezelfde trajee
ten, zodat - uil je verantr,loord urillen vergelijken - je een door-
snede moet maken: je moet díe trajecten er uit halen die bij
íedere telling zi jn getel d, u.rant het aantal Uaterhoent jes op 130
km. beek tijdens de ene telling kun je niet vergelijken met dat
op I50 km " ti jdens de andere teIling, Voorts r,lorden de gegevens
p er soort uitger.rerkt 

"Dit archief is nog lang niet gexeed (er zijn namelijk zotn 2OO

trajectern), maar ter zijner tijd kan iedereen hier gegevens uit i
komen halen ef [<onieën krijeerlo



HET UINT[R- IN TREKUOGELARCHÏEF

Dit S0VON-archief voor district 16 (=Noord-Brabant 0ost) U"staat
uit tu.ree delen, Ten eerste een deeL met systeemkaarten (invulkaar-
ten) en ten tureede een deel dat bestaat uít een multo-systeem . i
VooE,.'t"nteressan,t@,.t,J€à[D,€mingafi'c,.,.,i...
1. De systeemkaarten zijn per blok en per maand gerangsidhiktl-:l:s.:"

vens u.rorden ZgFr. rtmoederkaarten'? bijgehouden; dit zijn systeem-
kaarten van aIle vijf jaren van onderzoek, uaarop de gegevens
?iin gecombineetd tot een definitieve totàaIkaart, dió àe basis
is van de verspreidingskaarti=s.

2. Dit multo-systËpm iu. gemaakt om ook een quantitatieve indruk. te
krijgen. Losser -incÍdentele uaarnemingen van een aantal qeselec-
teerde soorten (dat zijn er co. LZA op de systeemkaart) of inte-
tessante aantalsopgaven van uelke soort daà ook ulorden per blokper 3 maanden uitgeuerkt.

Gegevens van ons trekvogelarchief belanden automatisch in boven-
staande archieven en omgekeerd komen l euke r,Jaarnemingen van het
Atlasproject in het trekvogelarchief.
Persenen-die gebruik uilteÀ maken van de 5UV0N Uinter- en Trekvo-
gelgegevens klnnen hierover met Tom Heijnen overleggen.

I-1 TT L I Ï [RATUUROPG AVEI.,] ARCH I IT

fr is gestart met de opbouu van een literatuur-opgaven-archief vo1-
gens een kaartsysteem. AIle literatuuropgaven die ue tegen komen
r^rorden pe" soort gerangschikt" Ien dergelijke opgave moet deze
scort uel behandelen en er moeten vocr ons Kempenaren Ínteressante
gegevens in staan.
ïcvens zijn er een aantaLr?onderurerp-kaartenr?; dit zijn kaarten die
niet direct over een vogelsoort qaan, maar die literatuur over een
hepaald o!àeruerp, clat te maken Éeefli met indirecte voqelzaken,
bevatten (Ui.1v, botul-ismcr pcsticiderr, ecol agie/populaÍiuniologíe/
prooi-predatcrmcchanismen, inventarisatÍ erapporten, invlo ed hoog-
spanningsleidinqen en verkeer etc. ),tnkele honderden opgaven zijn tot nu toe veruerkt.0L: deze uijze
kun je snel Iiteratuuropqaven vinCen dat van belang is voor de
studie van eDn bepaa-ldc voqclsocrt"
Iedereen die literatuuropqaven van eGn soort/cnclerr,.rerp ui1 hebben,
kan kopie 'dn van kaarten kri jQe fl c

LÍTERAÏUUR-ARCHI ET

Hierop- r,lordt verder niet in gegaan. Jacques van Kessel (tef ; 040-
531211) heeft al diverse malen een tijst gemaakt van rapporten,
tijdschriflen B.d, die geleend kunnen uorden. Zoek je een boek,
rapport, tijdschrift te leen, breng dat dan op een vergadering
naar voren. Het is altijd mogelijk dat iemand van ons het in
zijn bezit heeft.

UEERARCHI EF
:

Uoor inlichtingen over het ureerarchief kun je terecht bij Lex
Peeters " Zíe ook vorige BIa.uue Klauurier,



HEï VERZAIVIELEN UAN GTGEVENS

0ndanks het fcit dat rceds aardig uat Lroarnemcmingen zijn v?fza-
meld, uiIlen u,e er toch nog meer te pakken zicn te krijgen. Het
gaat hier uitsluitcnd om uraarncmingcn in dc Kcmpcn (eventueel
ook van overig 0ost-Brabant t.b.v. hct S0U0N-projcct) van zouel
eigen l-cden als vogelaars buiten onze uicrkgroep (Oi.iv. KNNV
findhoven, ACJN Tongel cn (1ampcrt, NJN Eindhoven, SBB, inciden-
tele Llaarnemingen van mensen die af en toe in de Kempen komen),.'
0ok ulorden ti.jdschriften (Limosa, Vogelj.aar, Zonnedauul Natuur-
hist. [ïaandblad Limburg) op uaarnemingen vanaf L966 naieplozen.
Ue ulillen icder lid cn nict-Iid vragen.om hun L,aarncmingen door
te gcven. Ht:t liefst hebbcn u,e vooral corst de rJaarnemingon uit
dc periodc 1966-1977r,omdat uo hi.crvan DCn artikclt.l'c r,lil1cn Íflo-
ken. Íïaar ook.dc uaarncmingen van Caarna blijven ueLkom. Hct ligt
dan in de bcdoeling om iadcr jaar ccn soort jaarvcr.slcA van bin-
ncngakomcn gcgevcns ta makcn.
De íi3nst" í.iior om Liaarnoringen door tc gcv"n is hct uitlcnen
van het dagbock. VoordclcnS r,JC kunncn prccics dió uraarnemingcn
pruit halcn die intcressant gcnoeq zijn om tc vcru.rerken. Gcgcvens
kunncn nu gor,Joon in bi jv. het uatcruril darchi cf gestopt r^rordcn.
Dat bespaart ju11ie hccl vecl- sortccrr,rcrk.
Het lcncn van cen dagbock duurt mccstal zatn tucc uckcn. Uc
schrijvcn eerst aIlc leukc Lraarncmingcn ovcr - dan krijg jc hct
daqbcck sncl tcruq - dic daarna in dó archicvcn vcrucrkt uordcn.
A1s ja jc dagbock niet uilt uitlcncn, kun jc uaarncmingen bij-
voorbecl-d ccns in dc tu.roo of dric maanden doorgeven. Hct fijnstc
is aIs dat op dc volgcndc manicr gcbcurt: LJerk dc gegcvcns nÍet
pcr soort uit, maar gccf dc Lraarncmingcn pcr dag dor:r. Dit RTÏï-XI
misschicn gckr maar hct hccft voordelcn, Vcrmcld vcrdcrl datum,
jaarr soort, aantal, plaats (zo nauu:kcurÍg mcgelijki) cn cvcntue-
1e bijzondcrhoden.
Bij een aantal soortcn is hct lcuk of geLJcnst om op tc Acven hoe:
vccl vrouutjes cn mannctjcs cr uarcn (Ut.iv. Korhocn, ocndcn). Ucr-
mcld bij ccn (mogclijk) btocdgcval nict aLlocniróón paarii, maar
ook dc ulaarncmingsdata mct aantal-lcn of du zckcrheid van het
brocdgcval (fx zangr ffiGcrderc kcrcn zangl ncst gcvondcn, uitgc-
vlcAen jongcn qczion e,d.). Dczc Ínformatic is zcer bclangrijk
bij dc intcrprctatic vrn clc gcgcvcns.
TonsJottc: hct is betcr om tc vccl uaaxncmingcn dcor tc Aevcn dan
tc u.rcinig.

TOT BESLUÏT

Probeer bahalve jczclf ook andercn te stimulcrcn cm r,Jaarnemingcn
aan Lex of mij door tc gcvcn.
[ïisschien komt ueI ee ns de vraag .rp; rit;at gebcurt cr nou mee, ik
zíe bi jna nooit i cts van m I n L^raarn cmingcn terugrr. B chal vc hct
Rc,ofvogolnummcr is dit indcrdaad het qeva1, maar hier r,rillen rre
vcrandcring in aan brcngcn.
Uc hopcn cchter dat ju1lic ccn bactjc bcArip hcbbcn vcox hct vele
urcrk dat vcoral Lex moct docn. Hct uitucrkcn kost al vcle ticn-
tallcn urcn en tijd om dan ook nrq ccn vcrslag tc maken blijft n
naur,le1ijks cvex. Hct bcl-angrijkste is cchtor dat cr diroct gogevens
uitgchaald kunnen ucrden tcn bchoevc van oon sorrt-artikcltjcr
cen onclcrzcok of natuurbcschcrmingsucrk"

lvlct spanning uachtcn ui j ef !

Tcm cn lcx.
Ni et-bro eCvc g cl archi cf

,.]Brocdvoqclarchicf
ffi,JanS1uytcrsueg26,Eindh0VCR(oao..rr48?3)
7at.tnl hTnnd- rl q ni nt-hnnndrrr.nrrl n-ónr/nrta knn mnh .irh Alrn \,/-n .l ,r'-r,
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I'igulrr 1. Eroedpopulatie*verloop van cle Grasnius 1n weiland- i

' 
- tet;eËiàclen in Groot-Ílrittanië" I i

t"-ïi;ii-èn rpTe weroen 9V va:n àergeriitte gebleden*
, ( "farmland '' ) geïnrren-barÍsee rd , vraarin totaal re§p.
' l.4.6 en 191 territoria werd,en vastgesteld; lïet aantaT-

berr.j-toria in 1956 is op loo geïnd.exeerd. De achter-
uitgang na, 19(>8 is opvaílend- {naar Bird r;tud'y 24:
5)-bL en 1i9-154.) 
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Broeclpopulatieverloop vi:,n he-b,'in-LerLioninl.lje in wei-
land,.- en bos-telgcbi,eden 1n Croo-b*ilrittannÍö. ilehalve
d.e bovonverinelcl"e 9'2 ;;eilancl-'bel3ebiecien - ïIaar ín 197j
en l-9'r'5 resp. '2ati() en l5'i4 -beri"i-borj-a werden vas'I,-
ges i;elc1 lvórden ooli 82 bos--i;el;ebj-cden ( "woodland ')
onc,erzochl me'i; in 19'i J en 1976 resp. 1815 en L363-terrltoria" i'let aant.',1 terri-bori-a in 1155 j-s op 100
geïncle:reerd. De aciite rui-t;a,n; j-n d e i,iiinters L9i:,?-/ 63
en 19'/5i'-tb is o.pmerl';elj- jJ.< (n.:,ar op. ci-t. ).
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De ïjsvogel in de l(erapen in de periode t9'/3-l975.
(a) sommatie van alle r.'íaargenoi.jen exemplaren, ongeacht aI of

dubbeltellingeni N= 454 (= gebruÍk'u l.antal.)
(b) Sommatie van de maandr:axima van de diverse gebieden per

nie
jaar

(c) Sommatie van het aantal gebleden per naancl waar fJsvogels
zaln gezien; lrl= 291 i'

(d)Maandelijkse verclelj-ng vàn het quotíent van grafiek b en c
(r'gemiddeld aantal exemplaren (maandmax) per gebied" )

Onder een gebied urordt een riln of meer geisoleerd IJsvogel-
biotoop verstaan, bijv. Beerze Broelc, VisvÍjvers BergeÍjk;
Pastoorsureijer, VÍsvijvers Vallienslvaard, I(asteelbos Heeze.

Pèriode van het jatLr lvaarin leggen van c1e eieren plaats
- - - - -- vindt/ plaats kan vinclen.

. Pe"riode van het jaar rvaarrin de jongen juist uit het
nest lromen.

De Brafieken (b) en (c) i<oinen vrij redelijk-overeen; de beide
grafieiren ivijken het meest::f in het najaar. Dit 1s de periode
van het ja.ar dat de elgen jongen gaan rondzvuerfen en dat volwassec
en jonge vogels uit andere broedgebied"en de I(empen kunnen binnen-
komen. In feite is grafiek (d) een maatgever van de afwijking
tussen grafieken (b) en (c).

N= 37t lzg ,
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