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De dichtheid van broedvogelbevolkingen 
in bebouwde kommen 
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(R.I .VO.N.) 

De vogels, die in de steden en dorpen in 
de naaste omgeving van onze woningen 
leven zijn voor iedere natuurliefhebber een 
bron van vreugde. Het gezang in het voor
jaar, de bedrijvigheid in de tijd van het 
voeren van de jongen en de bezoeken aan 
de voedertafel in de winter maken vrijwel 
ieder die daarmede in aanraking komt tot 
vogelvriend. 

Weinigen weten hoe talrijk de vogelstand 
rondom het huis kan zijn en hoeveel ver
schillende soorten er in de broedtijd htm 
nesten hebben. 
Er zijn verschillende redenen, die de or-
nithologen ertoe hebben gebracht zich be

zig te houden met de aantallen paren 
broedvogels in een bepaalde omgeving. 
Eén van die redenen is, dat men wat meer 
wilde weten van de nuttige rol, die vele 
vogels vervullen bij het verdelgen van 
schadelijke insekten. Er is weliswaar ge
bleken, dat de vogels een insektenplaag, 
wanneer die zich eenmaal aan het ont
wikkelen is, niet kunnen tegenhouden, 
maar toch zijn de vogels een factor van 
belang voor het beperken van schade door 
insekten onder normale omstandigheden. 
Het is om die reden alleen maar gunstig, 
wanneer er in een bos bv. een talrijke ge
varieerde vogelbevolking leeft. In verschei-
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dene landen en vooral in Duitsland wordt 
er daarom veel moeite gedaan om de dicht
heid van de broedvogelbevolkingen zowel 
in de bossen als elders zoveel mogelijk op 
te voeren o.a. door het ophangen van 
nestkasten. 
De broedvogelteliingen zijn ook een middel 
om te weten te komen in welke omgeving 
en onder welke omstandigheden de ver
schillende soorten het beste aarden. Men 
moet dan de dichtheid per soort, dat is het 
aantal paren hiervan per gegeven opper
vlakte (meest 10 ha) , van verschillende 
omgevingen met elkaar vergelijken. 
L. Tinbergen is in Nederland de eerste 
geweest, die met dergelijke tellingen is 
begonnen. In zijn boekje „Vogels in hun 
domein" legt hij duidelijk uit hoe het moet 
worden gedaan, waarom het zo moet en 
wat men ermede te weten kan komen. 
Tinbergen zelf verrichtte zijn vogeltellin-
gen voornamelijk om met behulp van de 
daarmede verkregen gegevens nader te 
onderzoeken welke functie de vogels in de 
door hem onderzochte bossen vervulden 
als verdelgers van insekten. 
Door het werk van Tinbergen leerde ik 
deze vogeltellingen kennen omstreeks 1940. 
Sedertdien heb ik bijna ieder jaar een 
broedvogeltelling uitgevoerd. De meeste 
tellingen werden gedaan in „natuurlijke" 
bossen en in natuurgebieden om te weten 
te komen, hoe de „natuurlijke" broedvo-
gelbevolking van deze gebieden zo onge
veer is samengesteld. Deze manier van 
inventariseren bleek waardevolle gegevens 
op te leveren voor de natuurbescherming. 
Uit de resultaten van de tellingen kan im
mers worden afgeleid welke voorkeur de 
verschillende soorten vogels hebben voor 
bepaalde terreintypen en omgekeerd hoe 
belangrijk bepaalde terreintypen kunnen 
zijn voor sommige misschien zeldzame 
soorten. Het vergelijken van de broedvo

gelteliingen van verschillende milieu's leert 
ons het optimale milieu van de soorten 
kennen. Allerlei gebieden kunnen daar
door pas goed op hun ornithologische 
waarde worden beoordeeld. Dit is van veel 
betekenis, wanneer een gebied als na
tuurreservaat moet worden aangekocht 
of wanneer er beslist moet worden op 
welke manier een terrein moet worden be
heerd. 
De broedvogekellingen leveren nog een 
gegeven, dat voor de natuurbescherming 
van belang ds, terwijl het ook zuiver we
tenschappelijk bezien interessante perspec
tieven biedt. De tellingen stellen de or-
nithologen in staat in beginsel bij benade
ring te berekenen uit hoeveel paren de in 
Nederland levende populaties bestaan. Als 
er voldoende tellingen zijn bv. van naald-
houtbossen, kan er worden berekend hoe
veel paren Zwarte mezen (die bij voorkeur 
in naaldhout leven) er gemiddeld op 10 of 
100 ha voorkomen. Aan de hand van de 
totaal in Nederland aanwezige oppervlakte 
naaldhoutbos, kan dan de sterkte van de 
zwarte-mezenstand in Nederland worden 
bepaald. 
Hoewel de meeste tellingen in bossen en 
vooral in loofbossen werden verricht, wordt 
daarover in dit artikel nog niets medege
deeld. Ter illustratie van dit soort inven
tarisaties en van de ook voor vogelliefheb-
bers interessante resultaten wordt alleen 
iets bericht omtrent de resultaten van en
kele tellingen in Zeist en in Utrecht. 
In 1961 kon er door omstandigheden geen 
natuurgebied of natuurlijk loofbos worden 
onderzocht. Om de broedtijd niet zonder 
telling te laten voorbijgaan werd toen een 
oppervlakte van 20 ha in een villawijk van 
Zeist geïnventariseerd. Dergelijke tellingen 
zijn ook nuttig, niet alleen om dit soort 
terrein eens te kunnen vergelijken met na
tuurterreinen, maar ook om eens te weten 
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te komen wat voor levenskansen onze 
woonkernen aan de vogels bieden, 
Het verrichten van een broedvogeltelling 
is een tijdrovend werkje. De beste resul
taten verkrijgt men door omstreeks half 
april een niet te groot terrein (10-20 ha) 
te inventariseren van ongeveer één uur 
voor zonsopgang tot één a twee uur na 
zonsopgang. Dit wordt half mei nog eens 
herhaald. Bij de inventarisatie tekent men 
op een schetskaart of plattegrond van het 

waarnemingsgebied de plaatsen aan. waar 
zingende mannetjes een territorium mar
keren. De •waarnemer moet de zang van 
de soorten dus goed kennen. Aaiigezien 
lang niet alle mannetjes iedere morgen 
zingen, wanneer men ben op de waame-
mingsronde passeert, moet men het in kaart 
brengen enige dagen herhalen. Volgens 
het onderzoek van Over, die dat nog eens 
heel precies heeft uitgezocht, hoort men 
van vele soorten in die vroege morgenuren 

HET VALCKENBOSCH EN OMGEVING TE ZEIST 
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Fig. 1. Het Valckenbosch en omgeving te Zeist. Broedvogeltelling 1961. 
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slechts een derde deel. Men kan, wanneer 
de weersomstandigheden niet te ongunstig 
zijn, met 5 waarnemingsmorgens volstaan. 
Men heeft dan, en daar gaat het om, een 
volledig beeld van de in het terrein bezette 
territoria. In april verkrijgt men een over
zicht van de vroege zangers, zoals de me
zen, in mei inventariseert men voorname
lijk de later arriverende soorten, zoals 
Tuin fluiter. Spotvogel. Wielewaal enz. 
Hoewel het in vele gevallen niet mogelijk 
is vast te stellen of alle zingende en terri
torium verdedigende mannetjes wel een 
wijfje krijgen en tot nestelen komen, is het 
toelaatbaar gebleken het aantal zingende 
mannetjes te accepteren als een maat voor 
het aantal broedparen. 
Eén persoon kan per jaar maar één telling 
verrichten. Het is dus niet zo eenvoudig 
om een serie van bv. 10 waarnemingen van 
één type biotoop te verkrijgen. De fluctu
aties van de aantallen broedparen. die in 
één biotoop van het ene jaar op het andere 
vrij aanzienlijk kunnen zijn, bemoeilijken 
het vergelijken nog meer. Toch is het mo
gelijk aan de hand van de thans beschik
bare gegevens reeds enkele voorlopige ge
volgtrekkingen te maken. Dat blijkt bv. bij 
de vergelijking van de broedvogeltelling 
van 20 ha villawijk Het Valckcnbos te 
Zeist met andere tellingen te Utrecht en 
in een dorp op de Veluwe. 
De tellingen te Zeist zijn op een iets af
wijkende manier verricht. Er werd wel 
voornamelijk 's morgens vroeg geteld, maar 
niet voor zonsopgang. De ochtendtellingen 
werden aangevuld met waarnemingen 
overdag en 's avonds. In april werd er niet 
op 5 dagen maar op tenminste 12 dagen 
geïnventariseerd en in mei op 16. Het re
sultaat was bevredigend. Dit kon worden 
nagegaan aan de bezetting van de terri
toria in de voor de soorten geschikte ge
bieden. In het schetskaartje (fig. 1) is dat 
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te zien aan de territoria van de Koolmees 
en de Vink, die zijn ingetekend. Er is ver
moedelijk één koolmeesterritorium niet op
gemerkt. Vinken zijn niet over het hoofd 
gezien. 
De vergelijking van de gegevens van het 
Valckenbosch te Zeist met tellingen in 1951 
in Utrecht verricht en met de tellingen van 
Tinbergen in een ..boomrijk dorp" op de 
Veluwe (zie ..Vogels in hun domein") 
levert interessante bijzonderheden op. In 
Utrecht werden 18 ha park (het complex 
Wilhelminapark. Emmalaan. Hoge Land 
en Begraafplaats) geïnventariseerd en 25 
ha huizenblokken, die daarop aansloten. 
De resultaten van ai deze tellingen zijn 
gegeven in tabel 1. 
Het Valckenbosch blijkt met 36 soorten en 
met ongeveer 123 territoria per 10 ha zeer 
vogelrijk te zijn. Deze villawijk (vgl. fig. 
1) is gebouwd in het park en de naaste 
omgeving van het vroegere landgoed het 
Valckenbosch. De nog steeds aanwezige 
resten van het park. overgebleven perceel
tjes bos en een aantal grote tuinen zijn 
voor de vogelrijkdom aansprakelijk. Anders 
zouden wellicht soorten als de Boomvalk, 
Tortelduif. Grote bonte specht. Groene 
specht. Gaai. Kuifmees en Nachtegaal niet 
als broedvogels gesignaleerd zijn geweest. 
Het voorkomen van de andere soorten is 
wel normaal al is er omtrent de dichtheden 
waarmede zij gewoonlijk voorkomen tot nu 
toe maar heel weinig bekend. De overeen
komst met de vogelbevolking van het dorp 
op de Veluwe is groot. De opvallende ver
schillen zijn vermoedelijk toe te schrijven 
aan het verschil in geaardheid. Het Val
ckenbosch is nl. gelegen op de hoge droge 
zandgronden van de Utrechtse heuvelrug. 
De bosjes zijn eikenhakhoutbosjes en gro-
ve-dennenperceeltjes. al staat daartussen 
nogal wat loofhout. In zulk soort bosjes 
worden Wielewaal. Braamsluiper en Spot-



Tabel 1. Dichtheden van broedvogels In bebouwde kommen. Aantallen per 10 ha (—: niet waargeno
men; + ; minder dan 1 paar; 3; drie paren; ( ) ; waargenomen in directe omgeving, maar niet in waarnemings
gebied). 

Torenvalk (Falco tinnunculus) 
Booravalk (Falco subbuteo) 
Houtduif (Columba palumbus) 
Holenduif (Columba oenas) 
Tortelduif (Streptopelia turtur) 
Turkse tortel (Streptopelia decaocto) 
Bosuil (Stryx aluco) 
Gierzwaluw (Apus apus) 
Groene specht (Picus viridis) 
Grote bonte specht (Dendrocopus major) 
Kleine bonte specht (Dendrocopus minor) 
Huiszwaluw (Delichon urbica) 
Zwar te kraai (Corvus corone) 
Kauw (Corvus monedula) 
Ekster (Pica pica) 
Gaai (Garrulus glandarius) 
Wielewaal (Oriolus oriolus) 
Koolmees (Parus major) 
Pimpelmees (Parus coeruleus) 
Kuifmees (Parus cristatus) 
Glanskopmees (Parus palustris) 
Staartmees (Aegithalos caudatus) 
Boomklevcr (Sitta europaea) 
Boomkruiper (Certhia brachydactyla) 
Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 
Zanglijster (Turdus ericetorum) 
Grote lijster (Turdus viscivorus) 
Merel (Turdus meruia) 
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) 
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) 
Nachtegaal (Luscinia megarhyncha) 
Roodborst (Erithacus rubecula) 
Spotvogel (Hippolais icterina) 
Zwartkop (Sylvia atricapilla) 
Tuinfluiter (Sylvia borin) 
Grasmus (Sylvia communis) 
Braamsluiper (Sylvia curruca) 
Fitis (Phylloscopus trochilus) 
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) 
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) 
Heggemus (Prunella modularis) 
Wi t te kwikstaart (Motacilla alba) 
Spreeuw (Sturnus vulgaris) 
Groenling (Chloris chloris) 
Vink (Fringilla coelebs) 
Huismus (Passer domesticus) 
Ringmus (Passer raontanus) 
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vogel niet vaak aangetroffen, Roodborsten 
juist wel. Aan de „lage" kant van Zeist, 
waar de bodem vochtiger en door de aan
wezigheid van rivierklei ook vruchtbaarder 
is, zijn de bosjes en andere houtopstanden 
anders van aard. Daar vinden wij wel de 
Wielewaal. de Spotvogel en de Braam
sluiper. Vermoedelijk is het milieu van het 
boomrijke dorp op de Veluwe beter ver
gelijkbaar met het lagere deel van Zeist. 
Toch blijft overigens de overeenkomst 
tussen Valckenbosch en het Veluwedorp 
frappant. De aantallen Koolmezen en Me
rels van het terrein te Zeist zijn groot. De 
vele mezen zijn vermoedelijk te danken 
aan de vele nestkastjes, terwijl het jaar 
1961 althans in Zeist een goed koolmezen-
jaar schijnt te zijn geweest. De villawijk is 
voor Merels ongetwijfeld een optimale 
omgeving: veel dicht struikgewas om nes
ten te maken en veel gazons cm te foura-
geren. 

De vergelijking van de broedvogels van 
Zeist met die van Utrecht levert weer 
nieuwe gezichtspunten. De tellingen in U-
trecht werden gedaan aan de oostkant van 
de stad. Daar waren in 1951 nog op twee 
plaatsen Huiszwaluwen, nl. in de Fred. 
Hendrikstraat en in de Willem Barendz-
straat. Deze kolonies zijn nu verdwenen. 
Het is mogelijk, dat de Spreeuwen aan de 
rand van de stad talrijker zijn dan meer 
naar het centrum toe. Er waren er in ieder 
geval heel wat. Deze fou ra geerden althans 
in de broedtijd meestal op de landerijen 
direct buiten de stad. Het aantal Huis
mussen was begrijpelijkerwijs in deze bui
tenwijk ongehoord groot. Het was heel 
moeilijk het aantal nauwkeurig te bepalen. 
Het opgegeven aantal moet daarom als een 
benadering van het werkelijke aantal wor
den besahouwd. 

Een bijzonderheid was het broeden van 
de Zwarte roodstaart in de omgeving van 

het waarnemingsgebied. Er zijn ook van 
elders uit de stad Utrecht wel broedge-
vallen bekend. De Gierzwaluwen waren 
in 1951 nog vrij talrijk. Die broedden voor
namelijk onder de dakpannen en daklijsten 
van oude huizen. Er moet worden afge
wacht of deze soort zich met de vernieu
wing van de huizenblokken op den duur 
zullen kunnen handhaven. 
De broedvogelbevolking van het Utrecht
se stadspark doet maar weinig onder voor 
het villapark te Zeist en het Veluwse 
dorp. Dat is opmerkelijk en voor de vogel-
liefhebbers in de stad verheugend. De 
stand is vooral goed wanneer men bedenkt. 
dat in zo'n park de op de grond en laag 
in de vegetatie broedende vogels geen kans 
krijgen. 

De Bosuilen van de Utrechtse parken en 
singels hebben in ornithologenkringen zelfs 
een zekere vermaardheid. Het broeden van 
de Kleine bonte specht in het Wilhelmina
park is minder bekend. De soort broedt 
ook geregeld in de omgeving van Utrecht 
in de loofbossen op de landgoederen langs 
de Kromme Rijn. Tenslotte blijkt wel uit 
de tellingen dat het aantal Houtduiven, dat 
in de woonkernen broedt, aanzienlijk is. 
Het zou wel eens kunnen blijken, dat de 
dichtheid in de woonkernen groter is dan 
elders in de bossen. Er zou daarmede bij 
de bestrijding van deze soort, die in de 
landbouw nogal wat schade doet, reke
ning moeten worden gehouden. 
Op deze en op tal van andere manieren 
kunnen de resultaten van de broedvogel
teliingen tot hun recht komen. De verge
lijking van de biotopeu levert interessante 
ontdekkingen op, terwijl ons inzicht in de 
verhoudingen in de natuur erdoor wordt 
verrijkt. Een van de aantrekkelijkste kan
ten van deze tellingen is daarbij nog, dat 
iedereen, die er een beetje moeite voor wil 
doen, zijn steentje kan bijdragen. 
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Vogelwaamemingen in het Alpengebied 
bi] Chamonix 

H. N. LEYS. 

Begin juni 1961 heb ik een bezoek gebracht 
aan het Alpengebied in de omgeving van 
Chamonix (fig. 1). Het doel van deze reis 
was enerzijds een plezierige vakantie te be
leven. terwijl anderzijds het botaniseren en 
het waarnemen van vogels een belangrijk 
deel van deze tocht in beslag nam. Aange
zien ik de reis maakte in een ruk per trein 
naar het eindstation Les Bossons, ± 4 km 
ten westen van Ghamonix. ben ik niet in 
de gelegenheid geweest vogelwaamemin
gen te verrichten in andere gebieden, met 
uitzondering van een excursie bij het meer 
van Genève. 

Om enige indruk te verkrijgen van de vo
gelrijkdom in de omgeving van Chamonix, 
ben ik na enkele excursies en oriënterende 
waarnemingen tot de conclusie gekomen, 
dat er in dit gebied een viertal landschaps-
typen duidelijk te onderscheiden waren. 
Elk van deze landschapstypen bleek nu 
zijn typische vogelsoorten-samenstelling te 
hebben, waarbij een aantal soorten zeer 
specifiek slechts in één bepaald land
schapstype vertegenwoordigd waren. An
dere soorten daarentegen bleken geen spe
ciale voorkeur te vertonen en kwamen in 
elk type ongeveer evenveel voor, of waren 
steeds present, maar hun aantal was steeds 
groter in één of meer landschapstypen. 
Mijn werkwijze was in eerste begin een

voudig. door enkel te noteren welke vo
gelsoorten ik aantrof, met een aantekening 
wat hun aantal betrof. Na enige dagen ben 
ik er echter toe overgegaan, landschaps
typen te onderscheiden en hierin zijn nu 
intensief alle vogelsoorten genoteerd die 
werden waargenomen. Een volgende moei
lijkheid deed zich nu voor, om vast te stel
len of een vogel in een bepaald type meer 
of minder voorkwam dan in een ander type 
en hoe groot de populatie van één soort 
was. In het korte tijdsbestek van 10 dagen 
bleek het niet mogelijk dit nauwkeurig na 
te gaan. Toch ben ik tot een aardige be
nadering gekomen door gebruik te maken 
van een 4-delige, enigszins gewijzigde 
schaal die in de plantensociologie in be
paalde gevallen ook wel eens gehanteerd 
wordt. Deze schaal bestaat hieruit, dat er 
in de plantensociologie in dat geval niet 
gelet wordt op bedekkingen, omdat de to
tale bedekkingen vaak minder dan 5% be
dragen, maar meer op de mate van voor
komen van een bepaalde plantesoort. Ik 
paste deze gewijzigde schaal als volgt toe 
bij het waarnemen der vogels. 

M = Tijdens de excursies werden be
paalde vogelsoorten tientallen ma
len waargenomen of gehoord, ter
wijl dit op alle excursies in hetzelf-
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