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Zijn vogels belangrijk voor de boomgaard?
Door J. Mennema, biol. drs.

Het onderzoek geschiedde op het eiland

Schouwen en wel in de gemeente Burgh,
in het bedrijf van de heer W. G. Boot.

Het was noodzakelijk niet alleen in dit,

op moderne wijze voortreffelijk onder-

houden, bedrijf van de heer Boot waar-

nemingen te verrichten, maar ook in een

boomgaard, waarin niet gespoten werd.

Door bemiddeling van zijn zoon, de heer

J. P. C. Boot, bij wie ik ook een buiten-

gewoon gastvrij tehuis vond, mocht ik

daartoe de boomgaard van de heer }.
Dalebout als mijn werkterrein beschou-

wen.

Daar het van te voren al waarschijnlijk
leek, dat vooral de periode, waarin de

boomgaardvogels jongen hadden, be-

langrijk voor het onderzoek zou zijn,
werd bepaald, dat het onderzoek zou

plaats vinden in de jaren 1954 en 1955

en wel in de maandenapril, mei en juni.
In 1954 is vooral oriënterend gewerkt,
hoewel de verkregen gegevens toch

niet onbelangrijk waren, waarna in

1955, puttend uit de in het voorafgaan-
de jaar opgedane ervaringen, enkele

factoren, die vooral van belang leken,

nader bestudeerd werden.

Ten einde het onderzoek financieel rao-

gelijk te maken, werd geldelijke steun

verleend door de Nederlandse Vereni-

ging tot Bescherming van Vogels en de

Plantenziektenkundige Dienst, alsmede

door het Instituut voor Planten Onder-

zoek, het Instituut voor Toegepast Bio-

logisch Onderzoek in de vrije Natuur,

het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening en de Neder-

landse Fruittelers Organisatie. Al deze

instanties betuig ik hiervoor mijn op-

rechte dank.

Het is ondoenlijk een ieder, die mij bij
mijn onderzoek behulpzaam is geweest,
daarvoor afzonderlijk dank te zeggen.
Een uitzondering hierop meen ik echter

te moeten maken voor Prof. Kuenen,

met wie ik altijd mijn moeilijkheden kon

bespreken, en voor de heer J. P. C.

Boot, wiens verdiensten nog steeds niet

Plattegrond boomgaard van Boot

gestippeld: houtwal

gearceerd: huizen

In de jaren 1951 en 1952 bereikten de

Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Vogels vaak berichten, dat

vele vogels als slachtoffers zouden val-

len bij boomgaardbespuitingen tegen

schadelijke organismen. Deze vereniging
nam contact op met de Plantenziekten-

kundige Dienst, welke ook al verschil-

lende, vage berichtgevingen had ont-

vangen, dat vele vogels na bespuitingen
dood in de boomgaard werden gevon-

den.

Hoewel in beide gevallen de berichten

vaak uiterst onvolledig waren — aan-

tallen en soorten ontbraken meestal —

verontrustten zij bovengenoemde ver-

eniging toch zo, dat deze het initiatief

nam een onderzoek te laten instellen

naar de invloed van de bespuitingen met

chemische bestrijdingsmiddelen op de

vogelstand van de boomgaard. Aan

Prof. Dr. D. J. Kuenen werd gevraagd,
of hij een van zijn studenten een onder-

zoekje wilde laten verrichten om deze

vraag te bestuderen. Ik heb het als een

groot voorrecht beschouwd, dat Prof.

Kuenen mij uitkoos om dit interessante

probleem te onderzoeken.
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ten volle worden erkend en gewaar-

deerd, en wiens hulp bij dit onderzoek

van zeer grote waarde is gebleken.
Het doel van dit onderzoek is na te

gaan. of er een verband bestaat tussen

een boomgaard en de vogels, die er in

voorkomen. Om dit doel te bereiken,

heb ik getracht antwoord te vinden op

de volgende vragen:

a. Welke vogels zoeken voedsel in de

verzorgde boomgaard en welke in

de verwaarloosde boomgaard?

b. Wat en hoeveel eten de vogels in

deze boomgaarden?

c. Indien de vogels werkelijk insekten

eten, die schadelijk voor dc fruit-

bomen zijn, wat is dan het percen-

tage van de door dc vogels gegeten
insekten?

d. Wat is de invloed van dc bespui -

tingen op dc vogelstand?

Alvorens op deze vragen in te gaan.

lijkt het mij wenselijk eerst even iets

over de boomgaarden te zeggen. De

modern onderhouden boomgaard (in

het vervolg de boomgaard van Boot

genaamd) is gelegen tussen het dorp

TABEL 1. Lijst van waargenomen vogels, algemeen overzicht

TOELICHTING: De getallen in de kolom „totaal” duiden aan, hoeveel maal dc desbetreffende vogels in beide

boomgaarden zijn waargenomen.Onder de hoofden B en K zijn de aantallen vogels vermeld, die afzonderlijk in de

boomgaarden van Boot en Krayenstein zijn gezien.

Wanneer een groep vogels in de boomgaarden werd waargenomen, dan werd deze gehele groep als één waar-

neming genoteerd.

1954

totaal B K

1955

totaal B K

boerenzwaluw 2 2 10 3 7

boompieper 3 3
—

17 17 —

fitis
....

35 31 4 88 70 18

geelgors .

3 1 2 13 12 1

gekr, roodstaart 6 6 — 34 23 11

grauwe
klauwier . 1 1 — 1 1 —

gr. vliegenvanger . 30 19 II 50 39 11

groene specht — — —
5 5 —

groenling . 99 68 31 173 149 24

grote bonte specht 1 1
—

I 1 —

grote lijster 14 6 8 62 40 22

heggemus 20 20 — 25 23 2

houtduif 8 8 — 17 11 6

huismus 117 100 17 61 48 13

kauw
....

1 — 1 1 1
—

koekoek 9 1 8 9 5 4

koolmees . 58 57 1 198 184 14

kramsvogel 1 1 — 6 5 1

merel
....

431 376 55 647 578 69

nachtegaal 1 1 — — — —

pimpelmees 110 89 21 163 127 36

putter .... 64 50 14 184 166 18

ringmus 50 36 14 210 164 46

roodbotst . 10 8 2 1 I
—

spotvogel .

52 41 11 44 21 13

spreeuw . 51 36 15 78 61 17

steenuil — — — 1 — 1

tortelduif
.

12 9 3 16 8 8

tuinfluiter . 10 10 — — — —

vink
....

222 186 36 331 269 62

vlaamse gaai — — — 2 1 1

wielewaal . 8 8 —
2 2 —

winterkoning . 66 41 25 191 143 48

witte kwikstaart . 32 29 3 30 22 8

wulp .... —
— — 1 1 —

zanglijster. 79 77 2 122 122 —

zwartkop .

— — — 2 1 1

1606 1322 284 2786 2324 462



122

Burgh en de duinen. Door paden en

rijen populieren en wilgen wordt deze

boomgaard in verschillende percelen
verdeeld, die voornamelijk met appel-
bomen beplant waren. Het zuidelijke

gedeelte grensde aan het dorp, het

noordelijke gedeelte aan de duinen.

De verwaarloosde 1 ) boomgaard (in

het vervolg de boomgaard van Krayen-
stein genaamd) ligt in de Burgse polder
en bestaat uit twee gedeelten, waarin

enkele oude appelbomen staan.

Om de eerste vraag, welke vogels zoe-

ken voedsel in de boomgaard, te kun-

nen beantwoorden, heb ik op aanraden

van wijlen Dr. E. van Koersveld een

systeem bedacht, waarbij het mogelijk

was snel en nauwkeurig te noteren,

waar een vogel zich bevond en of hij
daar voedsel zocht. Zodoende was ik

in staat een uitgebreid overzicht op te

stellen van de vogels, die in beide

boomgaarden voorkwamen; bovendien

maakte dit overzicht duidelijk, welke

vogels veel in de boomgaarden voor-

kwamen en welke in mindere mate,

(tabel 1).
Naar aanleiding van dit overzicht

meende ik de boomgaardvogels in ver-

schillende groepen te mogen verdelen,

waarvan vooral de groep vogels, die

hun nest in de boomgaard bouwen en

in bomen voedsel zoeken (zowel fruit-

bomen als andere bomen), mijn bijzon-

TABEL 2. Meer gedetailleerde lijst van vogels, waargenomen in de boomgaard van Boot, met

betrekking tot op
de plaatsen, waar de vogels zijn gezien

TOELICHTING: I fruitbomen - II overige bomen en andere plaatsen, niet op de grond - III op de grond
v vliegend.

1954

B I II III V

1955

B I II III V

boerenzwaluw . 2 . 2 3 1 1 1

boompieper 3 _
3

— —
17 — 16 1 —

fltis
.

31 2 29
— _

70 11 54 5 —

gcelgors . 1 —
1

— _
12 1 11 —

—

gekr. roodstaart 6 1 2 3
—

23 8 12 3 —

grauwe klauwier I — 1 — — 1 — 1 — —

gr. vliegenvanger 19 1 18
— _

39 10 29 —
—

groene specht . —
— — - — 5 — 3 — 2

groenling .
68 8 58 2

—
149 21 121 5 2

grote bonte specht 1
—

1 — — 1 — 1 — —

grote lijster 6 1 1 4 — 40 9 11 17 3

hcggemus. 20 3 13 4 — 23 '1 19 2 1

houtduif
.

8 _ 3 5 — 11 — 3 2 6

huismus 100 20 45 34 1 48 1 34 13 —

kauw
— _ _ — 1 — 1 —

—

koekoek . 1 1 _ _ 5 1 3 — 1

koolmees . 57 7 46 3 1 184 30 136 17 1

kramsvogel 1 — 1 — — 5 2 2 — 1

merel 176 33 89 242 10 578 39 167 360 12

nachtegaal 1 — 1 — — — — — —

pimpelmees 89 7 82 — — 127 5 121 1 —

putter 50 23 25 2
—

166 58 77 6 25

ringmus .
36 7 19 10 — 164 21 '94 49 —

roodborst. 8 2 4 2
— 1 — 1 —

—

spotvogel. 41 4 37 — — 21 2 19 —
—

spreeuw .
36 3 16 11 6 61 — 36 12 13

steenuil

tortelduif . 9 4 4 1 8 1 2 1 4

tuinfluiter. 10 2 8
— — _

—
—

— —

vink
.

186 36 108 31 11 269 59 166 38 6

vlaamse gaai — _ — — _ 1 — 1 —
—

wielewaal. 8 —
8 —

— 2 1 1 — —

winterkoning .

41
—

40 '1
— 143 2 139 2 —

witte kwikstaart 29 — 2 25 2 22 3 4 11 4

wulp. — — — — — 1 — — 1 —

zanglijster. 77 9 17 49 2 122 11 38 69 4

zwartkop .

— - — — 1 — 1 — —

1322 168 683 436 34 2324 297 1325 616 86
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dere aandacht had. Tot deze groep be-

hoorden de volgende vogelsoorten: fitis,

gekraagde roodstaart, grauwe vliegen-

vanger, groenling. koolmees, pimpel-
mees, putter, spotvogel, wielewaal en

winterkoning.
Voor zover de tijd dit toeliet, trachtte

ik ook de groep vogels, die een nest in

de boomgaard bouwen en zowel voedsel

zoeken in de bomen als op de grond,
nader te bestuderen. Tot deze groep

behoorden de volgende vogels: grote

lijster, heggemus, huismus, ringmus,

spreeuw en vink. Ten slotte werden

enkele gegevens verzameld over de

groep vogels, die hun nest in de boom-

gaard bouwen, maar voornamelijk op de

grond voedsel zoeken, omdat juist onder

deze groep zo veel slachtoffers vallen

bij bespuitingen. Tot deze laatste groep
behoorden de volgende vogels: merel,

witte kwikstaart en zanglijster.
Het is opvallend, dat in de boomgaard
van Boot juist in het zuidelijke gedeelte,
dat aan het dorp grenst, een beduidend

groter aantal vogels werd waargeno-

men dan in het veel rustiger noordelijke
deel, grenzend aan de duinen. Ook het

aantal nesten was in het zuidelijke deel

veel talrijker dan in het noordelijke ge-

deelte (zie plattegrond).
Wanneer de boomgaard voor de vogels
als voedselbron belangrijk zou zijn, dan

mocht verwacht worden, dat de vogels

TABEL 3. Meer gedetailleerde lijst van vogels, waargenomen in de boomgaard van Krayenstein,
met betrekking op de plaatsen, waar de vogels zijn gezien

TOELICHTING: Zie toelichting tabel 2.

1954

K I II III V

1955

K 1 11 III V

boerenzwaluw . 7 1 5 _ 1

boompieper —

fltis 4 — 4 — — 18 3 15 — —

geelgors 2 — — 2 — 1 — 1 — —

gekr. roodstaart — — —
— — 11 2 9 — —

grauwe klauwier

gr. vliegenvanger 11 5 6 —
— 11 2 9 — —

groene specht .

groenling .
31 4 27 —

— 24 3 20 1 —

grote bonte specht
.

— — — — —
—

— — — —

grote lijster 8 7 1 —
— 22 11 11 — —

heggemus — — — — — 2 — 2 — —

houtduif . — — — —
— 6 — 2 1 3

huismus 17 2 9 6 — 13 1 7 5 —

kauw 1 — 1 — — — — — —
—

koekoek 8
— 5 —

3 4 —
3 — 1

koolmees . 1 — 1 — — 14 2 12 — —

kramsvogel — — — —
— 1 — 1 — —

merel 55 2 18 35 — 69 2 11 56 —

nachtegaal —

pimpelmees 21 12 9 — — 46 13 22 1 —

putter 14 4 8 1 1 18 5 12 — 1

ringmus . 14 3 10 I — 46 4 27 15 —

roodborst. 2 — 2 — — — — — — —

spotvogel 11 1 10 —
— 13 3 10 — —

spreeuw . 15 4 8 3 — 17 1 11 3 2

steenuil — — — —
— 1 1 — — —

tortelduif . 3 — 3 — — 8 — 6 — 2

tuinfluiter.

vink
....

36 14 20 2 — 62 11 46 5 —

vlaamse gaai . —
—

— — — 1 1 —
— —

wielewaal — —

winterkoning
.

25 — 23 2 — 48 — 47 1 —

witte kwikstaart 3 — 2 1 — 8
—

6 — 2

zanglijster 2 1 1 — —
—

— — — —

zwartkop . —
—

— — — 1 — 1 ““ —

284 59 168 53 4 462 66 296 88 12
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zich toch veel meer zouden concentre-

ren in het rustige gedeelte van de

boomgaard. Dat duidelijk het tegendeel
bleek, was voor mij een eerste reden

om te veronderstellen, dat de boom-

gaard als bron van voedsel voor de

vogels van geen belang zou zijn. Een

tweede conclusie, die uit de waarne-

mingen getrokken mocht worden, nl.,

dat de vogels in de boomgaard van

Boot een uitgesproken voorkeur toon-

den voor de nict-fruitbomen, dus voor

de populieren en wilgen, onderstreept
deze veronderstelling nog eens extra

(tabel 2).

Zelfs in de boomgaard van Krayenstein
— zij het in mindere mate — genoten
de nict-fruitbomen beslist de voorkeur

boven de fruitbomen, die gedurende de

gehele periode van onderzoek een rijke
insektenstand herbergden (tabel 3).

Om het voedsel der vogels te bepalen

is gebruik gemaakt van een variatie op

de methode, welke Dr. Kluyver 2 ) bij
zijn spreeuivenonderzoek heeft toege-

past. Deze halsband-methode gaat als

volgt te werk: om de hals van jonge
vogels wordt een wollen draadje gebon-

den, zodanig, dat dit de luchtpijp niet

dicht drukt, doch wel verhindert, dat de

jonge vogels het door de ouders aange-

brachte voedsel kunnen doorslikken. De

proef duurt ongeveer 45 minuten en kan

enkele malen per dag gedaan worden,

zonder dat de vogels daar schade van

ondervinden. Het is duidelijk, dat het

aanleggen van een wollen draadje bij

jonge vogels alleen kan geschieden,
wanneer deze nog in het nest zijn.
Bovendien moeten de nesten op een

gemakkelijke manier te bereiken zijn.
Daarom werden er in de boomgaard
nestkastjes opgehangen om de hals-

band-proef ook te kunnen doen met die

vogels, welke in het algemeen een moei-

lijk bereikbare plaats als nestgelegen-
heid kiezen, zoals bv. mezen en rood-

staarten. Desondanks was het toch niet

mogelijk van alle vogels te onderzoeken,

welk voedsel zij nuttigden. Vaak bevon-

den de nesten zich te hoog [grote lijster,
vink) of waren zij zo gebouwd, dat elke

mensclijke inmenging de broedzorg zou

kunnen verstoren (fitis. heggemus, win-

terkoning) .

Aangezien het op bovenvermelde manier

verzamelde voedsel vaak erg beschadigd

was, bleek het in vele gevallen volkomen

onmogelijk de genuttigde dieren tot op

de soortnaam nauwkeurig te determi-

neren. Een woord van bijzondere dank

aan de heren Dr. H. C. Blote, Dr. L.

van der Hammen, Dr. C. O. van Reg-
teren Altena en Dr. A. G. de Wilde, die

deze determinaties verrichtten, is hier

zeker op zijn plaats.

Over het algemeen kan gezegd worden,

dat in beide boomgaarden het voedsel

der vogels geen insekten bevatte, die

voor de fruitbomen schadelijk waren,

enkele incidentele uitzonderingen daar-

gelaten. Dit onderstreept ten derde

male mijn veronderstelling, dat de

vogels als verdelgers van schadelijke
insekten voor de fruitbomen geen rol

van betekenis vervullen. Wel werden

in het voedsel vele voor populieren,
wilgen en andere loofbomen, die een

windschut vormden voor de fruitbo-

men, schadelijke insekten aangetroffen.
Dit stemt goed overeen met de veld-

waarnemingen, waaruit bleek, dat de

vogels vaak voedsel zochten in deze

bomen. Als zodanig zijn de vogels dus

van veel belang, zij het indirekt, voor

de boomgaard, want een goed, blader-

rijk windschut is toch zeker in ons land

van zeer grote betekenis.

Misschien vormt de putter een uitzon-

dering op de regel, dat de vogels in de

boomgaarden bijna geen schadelijke in-

sekten nuttigen. Het percentage scha-

delijke insekten in het voedsel van de

putter was tamelijk groot, zelfs in de

met chemische middelen onderhouden

boomgaard van Boot. Overigens is het

heel eigenaardig, dat ik in het voedsel

van de putterr
ook verschillende malen

graszaad heb aangetroffen, aangezien

plantaardig voedsel niet licht verteer-

baar is en daarom voor jonge vogels zo

bijzonder ongeschikt lijkt.

Het is uiterst moeilijk nauwkeurig te

kunnen weergeven, hoeveel vogels eten.

Door regelmatig tellingen te verrichten

van het aantal malen, dat vogels, beho-

rende tot de voor dit onderzoek belang-
rijke groepen, voedsel aan hun jongen
brachten, heb ik getracht deze vraag

enigszins te benaderen. Het voedsel, dat

de oude vogels zelf nuttigen, heb ik

hierbij buiten beschouwing gelaten. Tij-
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dens deze waarnemingen werd zorgvul-

dig gelet op de plaatsen, waar de vogels
voedsel zochten en ook hier kwam ik

weer tot de conclusie, dat de boomgaard
voor de vogels uitsluitend betekenis

heeft als nestelgelegenheid en niet als

plaats om voedsel te zoeken. De hier-

onder tussen haakjes geplaatste getallen

geven aan, hoeveel malen de vogels ge-
middeld per uur voedsel naar de jongen
brachten.

De grauwe vliegenvanger (gem. 26 maal

per uur), die een nest aan de rand van

de boomgaard van Boot had, vloog alle

malen de boomgaard uit om in een aan-

grenzend weiland voedsel te zoeken.

De koolmees (gem. 23 maal per uur)

en de pimpelmees (gem. 41 maal per

uur) zochten voedsel in de wilgen en

populieren, die de percelen afscheidden.

In beide boomgaarden werd duidelijk

geconstateerd, dat deze vogels verschil-

lende malen de boomgaard uitvlogen om

elders voedsel te zoeken. Toch kon in de

boomgaard van Krayenstein ook een

bepaald aantal keren worden waarge-

nomen, dat beide vogels voedsel zoch-

ten in de fruitbomen, dit in tegenstelling
tot de boomgaard van Boot.

Van de spreeuw zijn slechts enkele

waarnemingen gedaan, die er toch op

wezen, dat ook de spreeuw de boom-

gaard uitvloog om zeker 200 meter bui-

ten de boomgaard op een oud bollenveld

voedsel te zoeken.

Over de vink (gem, 14 maal per uur)

zijn slechts weinig gegevens bekend. In

de boomgaard van Krayenstein negeer-

de de vink de boomgaard volkomen.

De winterkoning (gem. 12 maal per

uur) zocht voedsel op de stammen van

de niet-fruitbomen en de witte kwik-

staart (gem. 16 maal per uur) op de

open stukken grond van beide boom-

gaarden.
L)e zanglijster (gem. 5 maal per uur)
zocht in alle gevallen zijn voedsel op de

grond.
Van de overige vogels is soms wel ge-

tracht waarnemingen te verkrijgen om-

trent de plaats van voedsel zoeken en

de hoeveelheid voedsel, dat aangebracht
werd, doch deze waarnemingen lever-

den geen resultaat op.

Pas wanneer uit de veldwaarnemingen
en resultaten van de halsbandproeven

blijkt, dat de vogels werkelijk voor de

fruitbomen schadelijke insekten nutti-

gen, wordt het zaak de vraag te beant-

woorden, hoe groot het percentage door

de vogels gegeten schadelijke insekten

nu eigenlijk wel is. Daar deze waarne-

mingen en resultaten echter negatief
waren, leek mij het beantwoorden van

deze vraag overbodig.

Bij het beantwoorden van de vraag,
welke invloed hebben bespuitingen op

de vogelstand, moeten we duidelijk twee

invloeden onderscheiden: de direkte in-

vloed i.c. het doden van vogels door het

gebruik van chemische bestrijdingsmid-
delen, en de indirekte invloed, d.w.z.,
dat de vogels na een bespuiting van de

boomgaard deze geheel of gedeeltelijk

gedurende een bepaalde tijd zullen ver-

laten.

De direkte invloed van de bespuitingen
is in de jaren van onderzoek lang niet

zo duidelijk waarneembaar geweest als

in de voorafgaande jaren
3

). In beide

jaren werden in totaal slechts 11 dode

vogels gevonden, te weten 1 jonge kool-

mees, 5 merels, 1 spreeuw, 2 vinken en

2 zanglijsters. In sommige gevallen wa-

ren de vogels beslist niet aan de wer-

king van een chemische stof overleden,

in enkele andere gevallen waren de

vogels al geruime tijd geleden gestor-
ven. Daar de chemische bestrijdingsmid-
delen als bv. malathion en parathion na

ongeveer een week hun giftige werking
verliezen, had het geen zin deze vogel;
naar de Rijksseruminrich ting te Rotter-

dam op te zenden. Slechts in enkele

gevallen was dit wel mogelijk, maar

helaas viel het onderzoek negatief uit,

m.a.w. men was niet in staat de doods-

oorzaak vast te stellen. Dit verwondert

mij zeer, daar de houding, waarin deze

vogels dood gevonden werden (nog
warm), duidelijk wees op een kramp-
toestand, welke zeer waarschijnlijk toe

te schrijven was aan de vergiftigende

werking van de twee dagen daarvoor

gebruikte parathion.

Wanneer een boomgaard bespoten is,

dan mag worden aangenomen, dat de

fruitbomen
nog slechts zeer weinig

insekten zullen herbergen., Indien de

vogels nu werkelijk hun voedsel van

deze fruitbomen zullen betrekken, dan

worden zij dus genoodzaakt na een be-
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spuiting een andere voedselbron
op te

zoeken, hetzij tijdelijk of definitief.

Deze indirekte invloed van de bespui-

tingen zou dus een duidelijke achteruit-

gang in de vogelstand na de bespuitin-

gen te zien moeten geven. Dat dit zeer

beslist niet het geval was — enkele

uren verdwenen de dieren uit het be-

spoten gedeelte, maar keerden daarna

alle weer terug — bevestigt wederom

mijn veronderstelling, dat de boom-

gaard voor de vogels in de eerste plaats
betekenis heeft als nestelgelegenheid.
Samenvattend kan gezegd worden, dat

het onderzoek de volgende conclusies

heeft opgeleverd:

1. De boomgaard heeft voor de vogels
in de eerste plaats betekenis als

nestelgelegenheid.

2. De halsbandproeven tonen aan, dat

de vogels in beide boomgaarden
weinig of geen schadelijke insekten

nuttigen, misschien de putter uitge-
zonderd.

3. De voor de boomgaard belangrijke

vogelsoorten — behorende tot die

groep, welke hun nest in de boom-

gaard bouwen en voornamelijk in

bomen worden waargenomen —

negeren in de boomgaard van Boot

de fruitbomen als plaats om voedsel

te zoeken.

4. Ook in de boomgaard van Krayen-
stein wordt meer voedsel gezocht in

de nict-fruitbomen dan in de fruit-

bomen zelf.

5. Een direkte invloed van bespuiten
met chemische bestrijdingsmiddelen
viel wel te constateren, hoewel deze

in de jaren van onderzoek niet

bijzonder groot was.

6. Van een indirekte invloed van de

bespuitingen viel niets te bespeuren.

Ten slotte wil ik er met nadruk op

wijzen, dat de door mij gevonden resul-

taten uitsluitend betrekking hebben op
het onderzoek in de boomgaarden van

Boot en Krayenstein. Het is niet denk-

beeldig, dat een soortgelijk onderzoek

in boomgaarden met andere omstandig-
heden ook andere resultaten oplevert.
Misschien mag het op Schouwen ver-

richte onderzoek deze onderzoekingen
tot leidraad dienen.

(De cliché s voor hei omslag en de foio-lllusiraiies van dit nummer werden ons welwillend

beschikbaar gesteld door de Royal Society lor ihe Proiection of Birds ie Londen. Wij danken

tevens de fotografen voor hun toestemming voor hei gebruik van deze illustraties. — Red.)

1 ) Met de term verwaarloosd wil ik niets on

vriendelijks zeggen aan het adres van de heer

Dalebout, doch er alleen maar mee aangeven, dat

deze boomgaard aan zijn natuurlijk lot wordt

overgelaten.

2 ) H. N. Kluljver: Bijdrage tot de Biologie en

Ecologie van de spreeuw gedurende zijn voort-

plantingstijd (1933).

3 ) De heer Boot vertelde mij, dat in vroegere

jaren een aantal van ongeveer 20 dode merels

en lijsters na een bespuiting geen zeldzaamheid

was.


