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Fred Koningkrijgt een prijs
voor 40 jaar uilenonderzoek

Jonge vogelaars? Met zijn 57 jarenwas Fred Koning dus officieel te oud!

Toch is juist hij geëerd als een voorbeeld voor de jongere generatie om-

dat het jarenlang consequent volhouden zoveel verrassende resultaten

heeft opgeleverd. Hij heeft de ingewikkelde concurrentiemechanismen

tussen alle vleeseters inclusief de Vos nagenoeg geheel ontrafeld. In het

juryrapport staat onder meer: "Fred Koning is een stille, bescheiden

werker die veel heeft bijgedragen aan de ecologische kennis van het

duingebied. Hij heeft ruim 60 publicaties geschreven. Hieruit blijkt zijn
bereidheid om zijn kennis over te dragen op een breed publiek. Verder

Fred Koning is een in hart en nieren toegewijde amateur die al jaren

lang de roofvogel- en uilenpopulatie volgt in de Amsterdamse Waterlei-

dingduinen. De eerste inventarisatie van uilen en roofvogels dateert uit

1957. Fred Koning heeft toen samen met Hans Vader en Harm Niesen

450 ha van het beboste binnenduin uitgekamd en trof nog volop Toren-

valken en Ransuilen. Ook de Steenuil nestelde toen in holle bomen en

van Bosuil, Buizerd en Havik was nog niets te merken. Vanaf 1961 in-

ventariseert Fred het gehele duin op roofvogels en uilen en noteert con-

sequent het aantal gelegde eieren en het aantal uitgevlogen jongen.
Sinds 1965 verzamelt hij zoveel mogelijk braakballen om te analyseren

welke prooisoorten als voedsel dienen. Al gauw krijgt Fred in de gaten

hoe het broedsucces wordt gestuurd door de hoeveelheid gegeten Veld-

muizen: hoe meer muizen, hoe meer eieren er worden gelegd. In mui-

zenarme jaren komt er dus weinig nageslacht. In 1961 verschijnt de

eerste Bosuil en het aantal Torenvalken gaat ineens achteruit. Door nu

maar steeds, jaar in jaar uit, alle broedparen van de uilen- en roofvogel-

soorten op te sporen, is Fred getuige van enorme veranderingen (zie ook

“Uilen in de duinen” door F.J. Koning en G. Baeyens; GW/KNNV 1990).
Voor dat jarenlangconsequent tellen en meten heeft Fred op 28 novem-

ber jl. de Herman Klompprijs ontvangen.

De Herman Klompprijs wordt sinds 1985 om de drie jaar uitgereikt aan

jonge vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt
in het vogelonderzoek. Deze prijs wordt gezamenlijk verleend door de

Nederlandse Ornithologische Unie, SOVON (Samenwerkende Organisa-
ties VogelOnderzoek Nederland) en Vogelbescherming Nederland. Her-

man Klomp was ooit voorzitter van deze drie organisaties en daarom is

zijn naam aan deze prijs verbonden.
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ziet hij in dat zijn artikelen aan kwaliteit kunnen winnen door samen te

werken met professionele biologen en die wisselwerking is voor zowel de

amateur als voor de beroepsornitholoogvruchtbaar geweest."

In die laatste zin mag men van mij het woord "geweest" wel schrappen

want momenteel werken Fred en ik aan een serie wetenschappelijke ar-

tikelen voor het tijdschrift Ardea. Nog steeds komen er nieuwe dingen

aan het licht, mede dankzij de voortreffelijke statistische aanpak van

Onno van Tongeren, die ecologen bij Gemeentewaterleidingen Amster-

dam al menigmaal met statistiek heeft ondersteund. Fred heeft ons er in

elk geval van doordrongenhoe belangrijk het is om het steeds verande-

rende evenwicht tussen predatoren en hun prooien te blijven monitoren.

Gert Baeyens


