
schikte plaatsen voorkomt. Ook in Zuid-
Engeland o.a. in Devon (1961) is de soort 
vrij algemeen geworden. Hoe het ook zij. 
voor vestigingen in Ierland lijkt de kans 
gering, hoewel niet geheel uitgesloten, 
E. Stresemann van de Humboldt Universi
teit te Berlijn ben ik zeer veel dank ver
schuldigd voor zijn bereidheid het uitbrei-

L i t t e r a t u u r : 

Het onderzoek naar broedgcvallen van de 
Houtsnip, dat in 1961 onder auspiciën van 
het R.I.V.O.N, te Bilthoven begon, werd 
in 1962 voortgezet. 
Gebieden, welke in 1961 door tijdgebrek 
niet of niet voldoende werden onderzocht, 
kregen nu bijzondere aandacht. Dank zij 
de medewerking, die ik ook in 1962 van 
velen in ruime mate mocht ontvangen, 
konden 335 broedgcvallen worden opge
spoord. Hiervan werden vastgesteld aan ; 
baltsende vogels 256 
gevonden nesten 42 
waargenomen jongen 37 
De stijging ten opzichte van 1961, toen 

dingskaartje (fig. 3) op zijn juistheid te 
beoordelen en voor enkele zeer waarde
volle opmerkingen. 

In een volgend artikel hoop ik U het een 
en ander te vertellen over de uitbreiding 
en verspreiding van de Turkse tortel in 
Nederland. 

223 broedgcvallen werden geconstateerd 
(tot dit aantal is het oorspronkelijk ge
melde van 203 door nagekomen meldin
gen gestegen), wordt veroorzaakt door 
waarnemingen in gebieden, die in 1961 
niet werden onderzocht, en door inten
siever onderzoek in reeds bekende broed
gebieden. Hier staat echter tegenover, dat 
tengevolge van het slechte weer in het 
voorjaar van 1962 in een aantal uit 1961 
en vorige jaren bekende broedgebieden 
niet of minder vaak werd waargenomen, 
Met dit laatste rekening houdende meen 
ik het aantal broedparen in Nederland 
zeker te mogen schatten op 350. 
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De verdeling van de broedgevallen in 
1962 over de verschillende gebieden was 
als volgt : 

Waddeneilanden, Texel, Terschelling 
en Schiermonnikoog 9 

Duingebied ten noorden van het 
Noordzeekanaal 37 

Duingebied ten zuiden van het 
Noordzeekanaal 51 

Noord- en Zuidholland 2 
Wieringermeerpolder 2 
Oost-FIevoland 1 
Noord-Velu we (ten noorden v.d. 

spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn) 45 
Zuid-Veluwe (ten zuiden v.d. 

spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn) 36 
Gebied tussen de Veluwe en het 

IJsseldal 9 
Salland 5 
West-Noordbrabant (ten westen v.d. 

Kleine Lei en het Wilhelminakanaal) 9 
Midden-Noordbrabant (tussen Kleine 

Lei en Run enerzijds en de Aa an-
derzijds 

Oost-Noordbrabant 
de Aa) 

De Peel 
Twente 
Achterhoek 
Limburg ten westen 

(ten 

van d 
Zuid-Limburg en Limburg 

van de Maas 

oosten van 

» Maas 
ten oosten 

47 

8 
2 

63 
3 
4 

2 

335 

De voornaamste broedgebieden blijken te 
zijn de duinstrook, de Veluwe, Twente en 
Midden-Brabant, met samen ruim 83 % 
der broedgevallen. 
In de Wieringermeerpolder en de Noord
oostpolder is de Houtsnip reeds een regel
matige broedvogel, hoewel hij uit laatst
genoemd gebied, door achterwege blijven 
van waarnemingen, voor 1962 niet werd 

gemeld. In Oost-FIevoland werd de Hout
snip in 1962 voor het eerst als broedvogel 
waargenomen. Ook in de bossen van Zuid-
Limburg, ten zuiden van de weg Maas-
tricht-Aken, komt de Houtsnip regelmatig 
in een aantal paren als broedvogel voor. 
Maar voor 1962 werd slechts gemeld het 
waarnemen van een vogel in de broedtijd 
op niet minder dan 7 verschillende plaat
sen. Dergelijke waarnemingen bleven ech
ter buiten beschouwing bij het vaststellen 
van broedgevallen, hoewel zij er een aan
wijzing voor vormen. 

De inventarisatie van de broedgevallen 
wordt hiermede beëindigd. Aan allen die 
daarbij hun medewerking hebben verleend 
betuig ik hier mijn hartelijke dank. 
In een in bewerking zijnde publikatie zal 
uitvoeriger worden ingegaan op de gege
vens die bij het onderzoek werden ver
kregen. 

Fig. 1. Broedgevallen van de Houtsnip 
(Scolopax rusticola) in Nederland in 1962. 
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