
reservaten aan. Andere hebben betrekking 
op het wetenschappelijk onderzoek, dat de 
basis dient te vormen voor ieder verant
woord natuurbeheer. Verscheidene resolu
ties beogen verbeteringen van jachtrege-
lingen, bv. geen voorjaarsjacht meer, in 
ieder geval niet meer na 31 maart, geen 
jacht in perioden van strenge vorst, het 
verplicht stellen van een soort examen 
voor het verkrijgen van een jachtakte en 
de samenstelling van jachtstatistieken 
(aantallen geschoten wild). Voor Neder
land was één resolutie van groot belang, 
nl. die waarin wordt vastgesteld, dat de 

In de planten- en dierenwereld komt het 
vrij regelmatig voor, dat bepaalde soorten 
hun verspreidingsgebied door verschillen
de oorzaken uitbreiden. Het is bekend dat 
de mens bepaalde soorten toevallig in
voert, anderzijds gebeurt dit ook dikwijls 
doelbewust. Niet altijd volgt op een der
gelijke kunstmatige vergroting van het are
aal van een soort door de mens ook een 
opvallende uitbreiding, meestal is dit echter 
wel het geval. Enkele voorbeelden mo
gen dit verduidelijken. Na de ontdekking 
van Australië en Nieuw-Zeeland werd het 
Konijn daar ingevoerd, waar het zich tot 
catastrofale aantallen vermeerderde, mede 
als gevolg van het totale ontbreken van 
natuurlijke vijanden. Schepen uit China 
brachten de Chinese wolhandkrab naar 
Europa. Vlak na de tweede wereldoorlog 
verscheen plotseling een zeepok (Elminius 
modestus) langs onze kusten, die alleen 

Nederlandse eendenkooien zoals die thans 
functioneren niet meer behoeven te wor
den beschouwd als te zijn een gevaar voor 
de Westeuropese eendenpopulaties. Dit is 
een mooi voorbeeld, dat de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek (van het I T . 
B.O.N.) tenslotte de publieke opinie kan 
beïnvloeden en tegenstanders kan over
tuigen. 
Van beide conferenties verschijnen te 
zijner tijd verslagen of „proceedings". 
Degenen die geïnteresseerd zijn, kunnen 
daarin desgewenst alle bijzonderheden 
nalezen. 

nog maar bekend was uit de gebieden 
rond Nieuw-Zeeland. Dit dier behoort 
nu tot een van onze algemeenste zeepok-
soorten. Ook de Coloradokever, oorspron
kelijk inheems in Colorado, werd door 
schepen in Europa ingevoerd. In de plan
tenwereld zijn de voorbeelden legio. Ik 
noem slechts de watervarens [Azolla) uit 
Amerika, twee soorten knopkruid (Galin-
soga parviflora en G. ciliata) uit Zuid-
Amerika en, als meest bekende, de W a 
terpest (Elodea canadensis) afkomstig uit 
Noord-Amerika, die per ongeluk in een 
vijver in Ierland terecht Jcwam en zich 
vandaar, geholpen door enige opzettelijke 
uitplantingen, via Schotland en Engeland 
zo snel en zo sterk over bijna geheel Eu
ropa verbreidde, dat vele sloten, vaarten 
en meren er mee dichtgroeiden. 
Ook komt het voor dat bepaalde soorten 
hun levensgewoonten gaan veranderen. 

De uitbreiding en verspreiding van de Turkse tortel 
in Europa 

H. N. LEIJS. 
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Fig. 1. Het verspreidingsgebied van Strep-
topelia decaocto, inclusief de ondersoorten. 
in Europa en Azië, alsmede van Strepto-
pelia roseogrisea in Afrika. Beide soorten 
kunnen vanwege hun grote gelijkenis tot 
de Turkse tortel ivorden gerekend (Voous 
1960). 

Soms is daar de mens indirect de oorzaak 
van. W e zien dit bv. bij de Houtduif en 
de Merel; van origine echte bosvogels, 
hebben deze soorten zich volkomen aan
gepast aan menselijke bewoning. De to
tale populatie is daardoor sterk toegeno
men. Door min of meer onbekende oor
zaak was tot omstreeks 1915 de Zwarte 
specht een zeer zeldzame broedvogel in 
Nederland. Een langzame en gestage uit
breiding naar het westen heeft er voor 
zorggedragen, dat deze soort nu vrij al
gemeen in het midden en oosten van ons 
land voorkomt. Nog steeds schijnt een 
geringe uitbreiding naar het westen mo
gelijk, indien geschikte biotopen aanwezig 
zijn. 
Heel vaak treedt na een ,,bliksem"-uit-
breiding een zekere rustpauze of zelfs een 
volkomen rusttoestand in, maar soms ook 
wel een plotselinge achteruitgang. Iets 
dergelijks is bekend van de Amerikaanse 
Trekduif {Ectopistes migratorius), die na 
een enorme uitbreiding, plotseling zo sterk 
verminderde, dat de soort tenslotte vol

komen is uitgestorven. Omstreeks 1800 
kwam deze soort nog met miljoenen in 
Amerika voor. Mede door de afslachting, 
die de mens aan deze duivesoort toebracht, 
verminderde de populatie zo radikaal, dat 
in 1907 het laatste levende exemplaar in 
het -wild werd waargenomen, terwijl in 
1914 het laatste exemplaar in gevangen
schap in de dierentuin van Ohio stierf. 
Hoe dan ook, wij zullen nu eens kijken 
op welke manier en wanneer de Turkse 
tortel {Streptopelia decaocto) haar ver
spreidingsgebied in Europa ging vergro
ten. Dank zij verschillende buitenlandse 
(Duitse. Russische, Engelse e.a.) onder
zoekers, staat ons een ongelofelijke hoe
veelheid litteratuur ter beschikking, waar
uit het nu volgende overzicht tot stand 
kwam. 
Het schijnt dat de Turkse tortel omstreeks 
het pleistoceen slechts voorkwam in India 
met als noordgrens het Himalaya-gebergte 
tot ± 2000 m hoogte en als meest ooste
lijke verbreiding de Brahmapoetra-rivier, 
van waaruit zij vermoedelijk over zee is 
ingevoerd in Noord-China, waar zij zich 
sterk uitbreidde. Ook naar Voor-Azië 
schijnt reeds in vroeg-historische tijden 
een uitbreiding te hebben plaatsgevonden. 
Stresemann veronderstelt met enig voor
behoud, dat de mens haar naar Mesopota-
mië heeft gebracht. Waarschijnlijk reeds 
voor het midden van de 16e eeuw is de 
Turkse tortel naar Anatolië en verder naar 
Zuidoost-Europa opgedrongen, alwaar zij 
van de Turken min of meer volledige be
scherming genoot. Het is aannemelijk dat 
de Turken bij hun oprukkende heerschap
pij naar het noordwesten ook de Turkse 
tortel met zich mee voerden. Reeds toen al 
begon de soort zich algemeen te versprei
den in verschillende Zuideuropese steden. 
Deze uitbreiding ging in noordwestelijke 
richting tot aan Mostar in Joegoslavië. 
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Met de ineenstorting na 1800 van het 
Turkse rijk in Bessarabië (1812), Grie
kenland (1828) en de overige Zuidoost-
europese landen (1878). verloren de Turk
se tortels hier hun beschermers, zodat de 
populatie weer sterk achteruitliep en zelfs 
in vele landen, zoals Bessarabië en Grie
kenland, volledig werd uitgeroeid. Eerst 
na 1900 begon de soort weer langzaam 
aan toe te nemen en dit is naar alle waar
schijnlijkheid verklaarbaar, doordat zij van 
nestelbiotoop ging veranderen. Het is nl. 
bekend, dat de soort van origine vooral 
aan huizen, onder afdakjes e.d. pleegde 
te broeden. Bezien we nu de oecologie 
van de Turkse tortel, dan kunnen we vast
stellen dat deze verandering in nestelbio
toop indirect is veroorzaakt door de mens. 
Hoewel de Turkse tortel nog steeds een 
uitgesproken cultuurvolger is, en dus 
schijnbaar op een of andere manier afhan
kelijk van de mens, broedt hij thans voor
al in bomen en struiken en slechts bij 
uitzondering aan huizen. In een volgend 
artikel kom ik hier nog nader op terug. 
Tot ± 1920 was van een snelle uitbrei
ding nog nauwelijks sprake, hoewel enkele 
nieuwe vestigingen optraden. Bekend is 
o.a. dat na 1912 de soort voorkwam in 
Belgrado. In 1925 werd de noordgrens 
van haar areaal gevormd door de plaatsen 
Mostar en Belgrado in Joegoslavië en Ol-
tenita bij Boekarest in Zuid-Roemenië. 
Tot 1936 ontstond een noordwestelijke 
uitbreiding naar Keszthely bij het Bala-
tonmeer in Hongarije, Komarom bij Boe
dapest en Kismarja in Noordoost-Honga-
rije. In 1938 wordt Ipolykört en Tijrnau 
in zuidelijk Tsjecho-Slowakije bereikt. Dan 
volgt na 1940 een uiterst snelle opmars. 
Waarschijnlijk heeft de uitbreiding van 
het areaal na ± 1930 plaatsgevonden in 
drie richtingen (fig. 2): 
I. Vanuit het beneden Donaugebied naar 

de kern van Walachije, 
II. Vanuit Belgrado naar de Hongaarse 

laagvlakte. 
III. Vanuit Mostar in Joegoslavië langs 

de kust van Dalmatië. 

Over het algemeen vindt uitbreiding op 
de volgende manier plaats. Enkele indivi
duen verschijnen plotseling ver voor het 
„front" uit in een geschikt biotoop. Meest
al wordt dan in het volgende, soms reeds 
in hetzelfde jaar een of meer malen ge
broed. De nakomelingen vormen dan vrij 
snel een plaatselijke populatie, die in de 
regel probeert, de nog niet bezette ruimten 
op te vullen, voorzover zich daar geschikte 
biotopen bevinden. Het blijkt dan ook dat 

Fig. 2. De vergroting van het areaal van 
de Turkse tortel na ± 1930 in drie rich
tingen is weergegeven door getrokken pij
len. Een prognose van een eventuele ver
dere uitbreiding na 1963 is aangeduid met 
gestippelde pijlen. 
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vooral eerstejaars vogels naar alle rich
tingen uitzwermen en zeker lang niet altijd 
in noordwestelijke richting zoals men zou 
veronderstellen. Natuurlijke hindernissen, 
zoals bergen en zeeën, werden daarbij 
steeds vermeden. Vrijwel steeds werden 
rivierdalen en laagvlakten gevolgd of re
latieve laagten, zoals passen in een berg
landschap. 
Zo zien we. dat in 1941 vanuit tak III 
Sibinik aan de Dalmatische kust wordt 
bereikt, terwijl vanuit tak II Oedenburg 
en Bratislawa aan de Oostoostenrijkse 
grens worden bereikt. In hetzelfde jaar 
zien we ver vóór het „front" uit een noord
westelijke vestiging in Kutna-Hora ten 
oosten van Praag. Waarschijnlijk vanuit 
tak I verschijnen in 1939 ver voor het 
„oostfront" in Neu-Borodina aan de mond 
van de Dnjestr Turkse tortels. In 1943 
zien we voorts uitbreiding naar Wenen en 
Nieder-Kreuzstetten in Oostenrijk. In het
zelfde jaar wordt in Neurenberg, dus zeer 
ver westelijk, een Turkse tortel waarge
nomen. Ook in noordoostelijke richting 
treedt nu snelle uitbreiding op via het dal 
van de Tisa in Oost-Hongarije, met als 
meest noordelijke vestiging Michalovce in 
Oost-Slowakije. Vanuit tak I wordt in 
1944 Galatz bij de Donaudelta bereikt, 
De absolute noordgrens wordt in 1945 
gevormd in Noord-Slowakije en Zuid-
Polen door de plaatsen Jirny, Glubszyce 
en Tarnow. Opvallend is in dat jaar weer 
een ver vooruitgeschoven noordwestelijke 
vestiging in Pattensen en in 1946 in Gro
ningen, beide in zuidelijk Neder-Saksen 
ter hoogte van Hannover en Maagden
burg. In 1946 treden nieuwe vestigingen 
op in Latisana en Cividale in de noord
oostelijke Povlakte. waarschijnlijk vanuit 
tak III. Meer noordwestelijk, vanuit tak 
II, komt Straubing aan de Donau bij Re
gensburg aan de beurt. 

In 1948 wordt de westgrens gevormd door 
de plaatsen Trochtelfingen en Neustadt 
am Aisch in Baden-Württemberg, ter
wijl de noordgrens wordt gevormd door 
Wendlinghausen, oostelijk van Bielefeld, 
en Leipzig en Breslau. Ver noordelijk 
vooruitgeschoven worden in Denemarken 
aan de westkust bij St. Darum de eerste 
Turkse tortels waargenomen, terwijl ver 
oostelijk een broedgeval wordt geconsta
teerd in Lemberg in de westelijke Oekra
ïne, In 1949 (misschien zelfs al in het 
najaar van 1947) wordt dan Nederland 
bereikt en wel Harderwijk (Tjittes), Hoog 
Buurlo (Wigman) en Hierden (Zweeres) 
en waarschijnlijk ook Musselkanaal (Van 
den Brink). In Denemarken wordt een 
broedgeval vastgesteld op Kaap Skagen. 
In het zuiden wordt vanuit tak III Saron-
no, iets ten noorden van Turijn bereikt. 
De meest westelijke uitbreiding vinden 
we in de plaatsen Mannheim en Rimbach. 
Ook in de Noordduitse laagvlakte ver
schijnt de soort op steeds meer plaatsen, 
o.a, Harkenbleck en Petershagen bij Ber
lijn. 
In 1950 heeft verdere uitbreiding plaats 
vanuit tak III in Milaan, Turijn en Varese. 
De westgrens wordt verschoven naar Bie-
desheim en Lachen ten westen van de 
Rijn in de Palts. Ook in Denemarken 
neemt de soort toe, o.a, in Jutland bij de 
plaatsen Holsterbo, Bövling, Oerbaek en 
Udbyhoj. In hetzelfde jaar meldt Harlösa 
in Skene in Zuid-Zweden 't eerste broed
geval, nadat op 16 mei 1949 een eerste 
waarneming bij Onsala (Noord-Halland) 
werd gedaan. De Oostzee in Duitsland 
bij Anklam wordt eveneens bereikt, terwijl 
verdere vestiging en uitbreiding in Noord-
Duitsland plaatsvindt. In mei 1952 wordt 
een eerste waarneming in Engeland gedaan 
in het graafschap Lincolnshire, In 1953 
volgen dan eerste waarnemingen aan de 
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Belgische kust bij Knokke en op 11 en 12 
juni 1953 een waarneming in Zuidwest-
Finland bij Askaïnen, 
Steeds meer nieuwe broedplaatsen ver
schijnen er nu, terwijl de soort haar ver
grote areaal snel opvult, In 1954 volgt 
dan een eerste waarneming in Esch sur 
Alzette in zuidelijk Luxemburg. In Sta-
vanger in Noorwegen wordt in 1955 zelfs 
een broedpoging gewaagd. Ook in het 
oosten vindt een gestage uitbreiding plaats 
o.a. tot in Kiev. Verdere broedgcvallen 
zijn er in Zwitserland en Engeland (Nor
folk). In 1957 is er een broedgeval in 
Kostiwere in Estland, ongeveer dezelfde 
noordelijke breedtegraad als Stavanger in 
1955. In Noordoost-België begint de Turk
se tortel te verschijnen in St. Idesbald-
Koksijde, terwijl vestigingen uit vijf ver
schillende plaatsen in Engeland worden 
gemeld. In 1958 komt een broedgeval voor 
in het graafschap Elginshire bij Moray 
in Schotland. In Nederland is de soort 
dan bekend uit alle provincies en komt zij 
plaatselijk in ongekende hoeveelheden 
voor. 

Tot heden, medio 1963, zijn steeds meer 
nieuwe plaatsen bekend geworden in en 
buiten Nederland, terwijl het areaal zich 
nog steeds uitbreidt nemen de populaties 
nog steeds toe. In Oost-Frankrijk, waar 
de soort tot medio 1960 nog vrij zeldzaam 
was, zijn nu toch enkele voorposten naar 
het westen geschoven, zodat de Turkse 
tortel nu ook bij Parijs en op enkele meer 
naar het westen gelegen punten voorkomt. 
Ook in Zuid-Frankrijk werden reeds en
kele waarnemingen gedaan. Intussen is 
na 1958 de populatie ook in Zwitserland 
sterk toegenomen en komt de vogel al in 
de buurt van Genève voor. Ook in Oost-
Europa en in Zuid-Zweden blijkt de soort 
zeer sterk te zijn toegenomen. In Dene
marken is zij thans vrij algemeen, vooral 

aan de zg, „Deense Rivièra", terwijl zij 
in ons buurland België op zeer vele plaat
sen als „nieuwe soort" opduikt, o.a. rond 
Brussel. 
Figuur 3 geeft een overzichtskaartje met 
een aantal grenzen, die de maximale Eu
ropese uitbreiding van de Turkse tortel 
tussen bepaalde jaren weergeven. Hierin 
is duidelijk te zien dat deze uitbreiding 
overwegend in noordwestelijke richting 
plaatsvond en dat de areaaluitbreiding in 
oostelijke en westelijke richting tot nu toe 
slechts vrij beperkt was. Het is echter 
wel te verwachten, dat geen verdere be
langrijke areaalvergroting naar het noor
den zal plaatsvinden; daarentegen lijkt het 
plausibel, dat binnen niet al te lange tijd 
ook de populatie in Zuid- en Zuidoost-
Frankrijk zal toenemen. Vooral nu het 
bekken van Parijs is bereikt, doen zich 
belangrijke uitbreidingsmogelijkheden voor 
in westelijk Frankrijk, daar natuurlijke 
hindernissen niet aanwezig zijn. Vanuit de 
uitbreidingstak III via de Povlakte is het 
niet onwaarschijnlijk, dat verdere vestigin
gen in verschillende plaatsen langs de 
Middellandse Zee zullen optreden, ten
minste als de hindernis van de Ligurische 
Alpen „genomen" kan worden. Als dit 
het geval is. lijkt het niet moeilijk om via 
het Rhónedal, waar zich geschikte bioto
pen bevinden, over oostelijk Frankrijk uit 
te zwermen. 

Voor de uitbreiding in Engeland is het 
uitermate merkwaardig, dat enerzijds een 
eerste waarneming in 1952 werd gedaan 
in Lincolnshire, anderzijds pas in 1955 
broedgcvallen werden vastgesteld. Het is 
niet geheel uitgesloten, dat deze voorpost 
van 1952 via het Kanaal, Engelands zuid
kust heeft bereikt om daarna pas honder
den kilometers vóór het „front" te worden 
opgemerkt. Nu zien we dat de soort door 
praktisch geheel Oost-Engeland op ge-
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Fig. 3. Uitbreiding van het areaal van de Turkse tortel na 1900 in Europa. 
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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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