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Het staat wel vast, dat een der belang
rijkste functies van het zangvogelterri-
torium is, het bewerkstelligen van een 
gunstige verdeling van een zangvogelsoort 
over zijn broedgebied. Doordat een terri
torium, wat kwaliteit en grootte betreft, 
aan bepaalde eisen moet voldoen, wordt 
voorkomen, dat in het broedgebied 
plaa'tselijk overbevolking optreedt. Een te 
grote bevolkingsdichtheid zou onder meer 
kunnen leiden tot afname van het aantal 
nakomelingen, hetgeen zeker als minder 
gunstig voor de soort als geheel moet wor
den beschouwd, 

Aangezien bomen en heesters, met de er
onder groeiende kruiden, in het territorium 
van een zangvogel als de Fitis een zeer be
langrijke plaats innemen, ligt het voor de 
hand, een dergelijk territorium te bezien 
als een met bomen en heesters begroeid 
terreinoppervlak van bepaalde grootte, dat 
een mannelijke vogel voor zich opeist, om 
er gedurende de voortplantingstijd met zijn 
gezin, ongehinderd door soortgenoten, te 
kunnen leven, 

Dit wil niet zeggen, dat de aangrenzen
de, niet met bomen en heesters begroeide 
terreingedeelten geen rol zouden spelen 
bij het tot stand komen van een territorium. 
Het zou echter te ver voeren, op deze 
plaats hierop uitvoerig in te gaan. 
De hierboven aangeduide beschouwings
wijze ligt ten grondslag aan het weergeven 
van aantallen territoria per oppervlakte-
eenheid aan beplanting, bv. per km- be
planting, zoals Sluiters (1943) dit deed 
in zijn publikatie over de broedvogels van 
het Amsterdamse Bos. Op grond van de 
resultaten der verschillende inventarisaties. 
verricht in dit bos (Frieswijk en Bresser, 
1958), kan men zeggen, dat hier in de 

regel per fitis-territorium 1 a 2 ha be
planting beschikbaar is. 
In het voorjaar van 1946 bedroeg, in het 
gebied ten noorden van de roeibaan, het 
aantal fitis-territoria echter 51 op 22 ha 
beplanting, hetgeen overeenkomt met een 
gemiddelde van slechts 0,4 ha aan be
planting per territorium. De inventarisatie
plattegrond van dat voorjaar, ons wel
willend ter beschikking gesteld door de 
heer P. W . Brander, toonde een zeer ge
lijkmatige verdeling van de territoria van 
de Fitis over het gehele onderzochte ge
bied. Men kan dus zeggen, dat het be
rekende gemiddelde inderdaad bij benade
ring overeenkomt met hetgeen per terri
torium aan beplant oppervlak beschikbaar 
was. 

De vraag deed zich voor, of met deze 
0,4 ha beplanting per fitis-territorium het 
voor deze soort toelaatbare minimum was 
bereikt. 
Door toevallige omstandigheden viel in 
het voorjaar van 1957 ons oog op een 
ander betrekkelijk fitisrijk gebied in de om
geving van Amsterdam. Dit gebied was 
een gedeelte van de, nooit als zodanig in 
gebruik genomen, ringspoordijk om Am
sterdam. Op het bij benadering 3,5 km 
lange gedeelte van deze dijk, dat loopt 
van de Amstel tot aan het Nieuwe Meer, 
zijn indertijd twee ligusterheggen aan
geplant, die in de loop der jaren, ten 
gevolge van verwaarlozing, enorme af
metingen hebben aangenomen. Op de 8 
meter brede vlakke kruin van de dijk. die 
zich ongeveer 10 meter boven de om
ringende landerijen verheft, vindt men 
thans twee rijen van ligusterstruiken van 
4 a 4,5 meter hoogte, die op de meeste 
plaatsen een breedte hebben van wel 2,5 
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meter. In deze ligusterstruiken werden in 
het voorjaar van 1957 geregeld vrij grote 
aantallen zingende mannetjes van de Fitis 
waargenomen. Voor nader onderzoek 
werd een dijkgedeelte uitgekozen, waar
langs in het terrein naast de dijk zeer 
weinig bomen en struiken werden aan
getroffen. zodat de vogels zich vrijwel 
uitsluitend konden ophouden in de 
ligusters op de dijk. Voor zover dit door 
ons kon worden nagegaan, was dit ook 
steeds het geval. 
Op het onderzochte gedeelte, dat een 
lengte had van ongeveer 700 meter, kon
den 6 fitis-territoria worden vastgesteld. 
De onderlinge afstanden tussen de centra 
der naburige territoria bedroegen resp. 

120, 120, 110, 80 en 100 meter. Het deel 
van de dijk. behorend tot een fitis-terri
torium. was dus gemiddeld ongeveer 100 
meter lang. Bij een breedte van de dijk-
kruin van 8 meter, waarvan slechts een 
gedeelte door de beplanting werd in
genomen, was de breedte van het beplante 
oppervlak dus zeker minder dan 10 meter. 
Aan beplant terrein was zodoende niet 
meer dan 1000 m- oftewel 0,1 ha per fitis-
territorium beschikbaar. Uit deze gegevens 
blijkt, dat in 1946 in het gedeelte van het 
Amsterdamse Bos. gelegen ten noorden 
van de roeibaan, met 0,4 ha beplanting per 
fitis-territorium, het minimum voor deze 
soort zeker niet was bereikt. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Het Linnacusklokjc op Terschelling. In vak 4 van 
de bossen van het Staatsbosbeheer te West-Ter-
schelling ontdekten de bosbouwkundig ambtenaar 
G. Assies en de voorwerker D. van der Vliet op 
23 juni van dit jaar een fraaie groeiplaats van hot 
Linnaeusklokjc (Linnaea borealis). De heer Assies 
toonde mij de plek op 3 juli 11. tijdens mijn bezoek 
aan Terschelling. De plant bezet een oppervlakte 
van ruim 30 m'J in de rand van een slecht gegroeid. 
35-jarig grove-dennenbos van ca. 7 meter hoogte 
met een kroonsluiting van 0,7. In hetzelfde bos 
groeien ook. in talrijke exemplaren; Welriekende 
nachtorchis. Dennoorchis. Kleine keverorchis en 
Gevlekte orchis (van de Denneorobissen had het 
grootste deel eigenaardige, bonte, enigszins lang
gerekte, toegespitste bladeren); voorts vonden wij 
er Uondbladig wintergroen, Lepoltjeheide, Struik
heide, Gagel en een aantal noordelijke mossoorten. 
Dit is de eerste vondst van het Linnacusklokje op 
de Waddeneilanden; tot dusver was het alleen 
bekend van enige naaldbossen in het Drentse en 
het Gelderse district. W . 

Reiger en Kluut. In het natuurterrein het Dijk-
water op Schouwen was ik op 7 april getuige van 
het volgende voorval. Er waren verscheidene 
Kluten-paren met pas-uitgekomen jongen. Een vol
wassen Blauwe reiger stapte met een paar passen 
naar een toompje van vier jonge Kluten en slokte 
drie van de donsjongen op; een jongere reiger volg
de het voorbeeld en dood nummer 4 verdwijnen. Do 
circa 6 oude Kluten, die op de reigers stootten en 
een flink alarm ontketenden, konden de boos-
doeners niet verdrijven. Vier andere reigers, vlak 
in de buurt, trokken zich van het hele geval niets 
aan. Dr. G. A. B R O U W E R . 

Kwakken en Stcltklutcn. Er zijn dit jaar op diverse 
plaatsen in ons land Kwakken en Steltkluton. de 
laatsten ook broodend, waargenomen. Voor nadere 
inlichtingen hierover houd ik mij zeer aanbevolen. 
De gegevens zullen niet gepubliceerd worden dan 
wanneer dit geen nadelige gevolgen voor de des
betreffende vogels meer kan hebbon. 

J. TAAPKEN. 
Utrechtseweg 43, Hilversum. 
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