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Opzet van een onderzoek naar de landschaps-

binding der vogels

Door D.M. de Vries

Eigenlijk blijft er in ons land slechts ruim een maand over om de ver-

schillende broedvogelbevolkingen vrijwel ongemengd aan te treffen

en de landschapsbinding van de afzonderlijke vogelsoorten, waaruit

deze bevolkingen bestaan, na te gaan. Voordien kunnen er enerzijds

nog te veel wintergasten zijn en talrijke doortrekkers (bijvoorbeeld

zwermen vinkachtigen op akkers en in naaldbossen) het beeld der vo-

gelbevolkingen vertroebelen, terwijl anderzijds laatkomende zomer-

gasten nog verstek laten gaan. Bovendien verplaatsen vele van onze

eigen vogels zich waarschijnlijk nog in april van de winterkwartieren

naar de zomerverblijfplaatsen.
Na de eerste week van mei is de vogelbevolking echter vrijwel stand-

vastig geworden, zij het slechts tot ongeveer half juni. Dan komen de

jongen reeds los, die soms alleen of wel met de ouden gaan afvloeien

naar terreinen,waar zij goed en gemakkelijk aan de kost kunnen komen.

Het is verrassend te ervaren hoe sterk vogels in bepaalde tijden van

het jaar aan een of meer landschappen gebonden kunnen zijn. In dit

opzicht overtreffen zij dan zelfs de planten, hoe vreemd dit op ’t eerste

gezicht ook lijkt. Wordt bijvoorbeeld het zaadpluis van een plant door

de wind naar een minder geschikte omgeving gevoerd, dan kan er bij
niet al te sterke onderdrukking door andere plantesoorten nog wel wat

terecht komen, zij het dat de plant minder goed floreert. Een eenmaal

ontsproten plant kan echter niet meer terug, terwijl een vogel juist
door zijn grote beweeglijkheid gemakkelijk het verkieslijkste landschap

kan opsporen en zelfs het vermogen heeft daarin dezelfde plaats terug

te vinden.

In het broedseizoen, wanneer alle gedragingen zich in of zo dicht mo-

gelijk bij het nest afspelen, is de plaatsbinding der vogels uiteraard

opvallend. Ingeval het landschap niet alleen voor nestbouw geschikt
is, maar bovendien het gezochte voedsel in voldoende hoeveelheid op-

levert, zal men de vogels vrijwel niet buiten een vaak
eng begrensd

broedterritorium aantreffen. Meermalen kan echter onmogelijk, of bij

het ouder worden der jongen moeilijk, aan laatstgenoemde voorwaarde

voldaan worden. In dergelijke gevallen strekt zich dan een ruimer voed-

selgebied om het eigenlijk broeddomein uit of wel treft men gescheiden,
soms ver van elkander gelegen, broed- en voedselterreinen aan. Zo

ziet men als voorbeeld van het eerste geval de zaadetende huismus voor

de nestjongen nogal eens insekten vangen in rondom de woningen

gelegen terreinen, waar zij zich anders zelden vertonen. Daarnaast

kan als typische pendelaar de aalscholver genoemd worden, die heen

en weer vliegt tussen broedbos en plas of stroom.
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De vogels kunnen dan al of niet gemengde groepen vormen, die zon-

der gezinszorgen in de vakantietijd rondzwerven in voor hen geschikte

landschappen, bijvoorbeeld de bekende troepen mezen met zangers in

bossen. Hiernaast ontstaan van andere vogels langzamerhand steeds

grotere concentraties, die soms langere tijd op dezelfde voedselrijke

plaatsen verblijf houden. Dit is o.a. opgemerkt van vinkachtigen in

boomrijk gebied, van graspiepers en kieviten in grasland en van stelt-

lopers op slikken. Zo zou er weer een grote gebondenheid aan het

landschap ontstaan, zij het gedeeltelijk een nieuwe, ware het niet, dat

de trek daarbij aanstonds storend gaat optreden. De wegtrek van ver-

scheidene van onze zomergasten en de voortrek van andere van onze

broedvogels, bijv. jonge spreeuwen, begint immers reeds midden in de

zomer, later gevolgd door de doortrek of binnentrek van hun soort-

genoten uit het noorden en oosten.

Een en al beweging in de vogelwereld is het in de grote trekmaand ok-

tober geworden, wanneer de insekteneters op enkele plakkers na al

weer in het zuiden vertoeven, ook de graspiepers grotendeels weg zijn,

maar o.a. spreeuwen, vinken, roeken, kauwen en houtduiven massaal

doortrekken en de wintergasten, zoals koperwieken, kramsvogels, ke-

pen en bonte kraaien weer verschijnen. Vanzelfsprekend vermindert

de bezetenheid van de trekdrift de binding aan het landschap in meer

of mindere mate. Zelfs als men de doortrekkers over het hoofd ziet en

alleen de pleisteraars in aanmerking neemt, zal men meermalen vogels

tijdens hun jaarlijkse trek in landschappen kunnen aantreffen, waar zij
onvoldoende dekking of te weinig van hun gading vinden. Het afnemen

der trekdrift bij het krieken van de dag bij nachttrekkers, later in de

morgen of bij het invallen der duisternis bij dagtrekkers, oververmoeid-

heid of de hindernis van land- of watervlakten zal hen soms doen neer

strijken op ongeliefd terrein. De kieskeurigheid der vogels ten op-
zichte van het landschap in de trektijd verschilt overigens sterk naar

de soort en kan nog zeer groot zijn. Zo is het ons in jarenlange her-

haalde waarnemingen nog nooit gelukt de kennelijk wel heel sterk aan

struikgewas gebonden zwartkoptuinfluiter aan te treffen in de vlakte

tussen de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug bij Wageningen, hoewel

zich daar nog wel enkele geïsoleerde heggen, struiken en boom-

groepjes bevinden.

Na de verhuizing van duizenden pleisterende kieviten van het binnen-

land naar de kustgebieden en de beëindiging van de late trek der veld-

leeuweriken in november komt de vogelbevolking in het algemeen op-

nieuw tot rust. De winterkwartieren, soms zelfs winterterritoria (bijv.
die van de roodborst bij woningen) zijn betrokken. Bij de terreinkeuze

is nu de nesteldrang in tegenstelling tot die voor het broedseizoen uit-

geschakeld en speelt alleen de beschikbaarheid van voedsel en dekking
een rol, welke beperking de mogelijkheid van een engere gebondenheid
inhoudt. Bijvoorbeeld broeden kieviten zowel op grasland en akkerland

als ook in de duinen en op de heide, terwijl ze anderzijds sterk over-

wegend het grasland bevolken. Bij aanhoudend zacht winterweer ver-

toont de vogelbevolking van een bepaald terrein dan ook vaak een

grote gelijkmatigheid van samenstelling, waarbij extra voedselbronnen

als evenzovele trekpleisters kunnen fungeren.
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Is het weer zover gekomen, dat de dagen gaan lengen, dan beginnen
er gewoonlijk weer meer verschuivingen in de vogelstand op te treden

tengevolge van vorst- of dooiinval en sneeuwval. Dit laatste natuur-

verschijnsel wekt o.a. bij kramsvogels de trekdrift weer op, zodat zelfs

heftige ,.rushes” (een machtig gebeuren!) kunnen optreden. Deze ver-

schuivingen vinden meest plaats in zuidwestelijke richting en gewoon-

lijk binnen hetzelfde landschapstype van het ene terrein naar het

andere. Echter kan, wanneer de nood dringt of opgeheven wordt, er

zelfs verwisseling van landschap optreden. Zo nemen kramsvogels wel

genoegen met de afgevallen appels en de rozebottels uit boomgaardge-
bieden, indien de hard bevroren graslandgrond hun geen wormen meer

biedt.

Het voorjaar kan zich soms al in februari aankondigen. Niet alleen

dringen dan de „weervogels”, die hier te lande of niet ver van hier in

West-Europa overwinteren, bij gunstig weer al weer naar het noord-

oosten op, waarbij later enorme stuwingen van duizenden vogels kun-

nen optreden, indien de winter rondom de soms dichtgevroren Oostzee

nog niet wil wijken. Tot die weervogels behoren echter ook de kievit

en veldleeuwerik, waarvan een gedeelte bij ons broedt. Deze laatste

gaan zich dan reeds over de broedterreinen verspreiden en territoria

vormen. De vogelbevolkingen zijn dan in februari al niet typisch win-

ters meer. In de uitermate zachte winter van 1961 waren er zelfs half

februari al wulpen, roodborsttapuiten, boomleeuweriken, en talrijke
verspreide veldleeuweriken op de heide, zoals anders pas vroeger of

later in maart het geval is.

Terugziende kan gesteld worden, dat de vogels tweemaal in het jaar

een sterke landschapsbinding vertonen, namelijk in midwintertijd (de-
cember-januari) onder invloed van de behoefte aan voedsel en even-

tueel dekking) waarbij in de broedtijd de nesteldrang komt en de

voorrang opeist. In deze kritieke perioden van het jaar, waarin er on-

derscheidenlijk voedseltekort dreigt of extra grote voedselbehoefte be-

staat, is de verontreiniging der vogelbevolkingen door trekkers, die er

niet thuis behoren, het geringst. Midwinter en broedtijd komen dus het

meest in aanmerking om de samenstelling van de typisch bij het land-

schap passende vogelbevolkingen te beschrijven en om de voorkeur van

de vogelsoorten, die er deel van uitmaken voor een of meer der land-

schappen te bepalen. Voor deze doeleinden is van geringere betekenis

om ook in andere tijden van het jaar dergelijk onderzoek te verrichten,
zoals in het vroege voorjaar, na de langste dag en in de herfst. Welis-

waar zou dit in ander opzicht belangwekkende gegevens opleveren, in

het bijzonder over het wegtrekken van onze broedvogels en over de

verblijfplaats der vogels na de broedtijd en tijdens de trek.

Op welke wijze kunnen nu behoorlijk vergelijkbare gegevens worden

verkregen omtrent de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van

vogelbevolkingen, d.w.z. omtrent de samenstellende vogelsoorten en

de aantallen individuen, waardoor deze vertegenwoordigd zijn? Om

algehele volledigheid te betrachten, zou men een bepaald landschaps-
terrein grondig moeten afzoeken en alle vogels, die men er waarneemt,

moeten tellen, en dit niet eens, maar meermalen in een tijdsbestek van

enkele dagen.
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Dit is evenwel voor een breed opgezet onderzoek, waarbij men de

verschillende landschappen uit verscheidene streken wil betrekken,

nu eenmaal te tijdrovend en in een land als het onze met zijn talrijke

wateren, afrasteringen en verboden terreinen vaak zelfs onmogelijk.
Men kan niet tegelijkertijd in de diepte graven en in de breedte

gaan:
ook is hierbij het gezegde toepasselijk, dat het beste de vijand is van

het goede. Wel is goed uitvoerbaar dat men rustig langs weg, pad,

dijk of strand wandelt, dwars door heide of duin gaat of wel langs
een eind vaart, onderwijl alle vogels noterend, die men ziet of hoort,

links en rechts, zo vér mogelijk bij ongewijzigd landschap. Wil men de

samenstelling van de vogelbevolking, welke langs zo’n transect

(= doorsnede) huist, bevredigend benaderen, dan heeft men, een

behoorlijke vogelkennis voorop gesteld, wel een goede kijker en enige

ervaring bij inventarisatiewerk nodig. Hiertoe is in de broedtijd ook

uitermate bevorderlijk, dat men ’s morgens vroeg of tegen de avond

op pad gaat, wanneer de vogels het meest zingen. Terloops zij hier

opgemerkt, dat voor het waarnemingswerk de herkenning niet alleen

van de zang, maar ook van de overige geluiden zeer belangrijk is, in

het bijzonder in boomrijk gebied, waar het uitzicht, vooral in het groei-
seizoen vaak beperkt is. Gelukkig wordt dit laatste gedeeltelijk goed

gemaakt, doordat bosvogels over het algemeen luidruchtiger zijn dan

vogels van open terrein, hetgeen uiteraard zeer dienstig is om het on-

derling verband in stand t? houden.

Nu
mag

heus niet verwacht worden, dat bij het eenmalig afleggen van

een transect alle vogels betrapt worden. Ook zijn kleinere vogels ge-

woonlijk pas op kortere afstand met zekerheid te herkennen dan gro-

tere. Volledigheid is bij dit werk nu eenmaal om praktische redenen

moeilijk te verwezenlijken. Deze eis is evenwel in principe overbodig
om de mate van gebondenheid der vogels aan de verschillende land-

schappen na te gaan. Het gaat bij dit onderzoek uiteindelijk om de

vergelijking der waarden, niet om absolute analyse-getallen. Teneinde

een goede vergelijking der transect-opnamen te maken, moet echter

wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

Allereerst is vereist, dat de lengte der transecten steeds dezelfde is.

Immers neemt het aantal vogelsoorten in een landschap, zelf bij ideale

gelijkvormigheid hiervan, toe met de oppervlakte doordat er steeds

meer soorten bijkomen, die ijler verspreid voorkomen of minder

algemeen zijn. Slechts op grondslag van eenzelfde transect-lengte zul-

len dus de verschillende landschappen van een streek onderling met

elkander op vogelrijkdom vergeleken kunnen worden, evenals eenzelfde

landschap in een bepaald gebied of land met dat in een ander. Beperkte
breedte van het terrein blijft hierbij echter wel een bezwaar vormen,

omdat men dan enerzijds minder kans heeft grotere vogels waar te

nemen, die op afstand herkenbaar zijn, terwijl anderzijds binnengedron-

gen vogels uit het begrensde landschapsterrein de opname minder

typisch kunnen maken. In de tweede plaats is het zaak veel transect-

opnamen te maken teneinde voldoende betrouwbaarheid te bereiken

voor de uit de afzonderlijke transect-opnamen afgeleide waarden per

landschapstype, met name de algemeenheid zijnde het gedeelte van

het aantal transect-opnamen, waarin de soort aangetroffen is, en de



300

talrijkheid, dit is het gemiddeld aantal individuen per transect-opname.
Niet alleen veel opnamen, maar liefst ook uit verschillende landen om

op deze wijze enerzijds de landschapstypen met de haar eigen vogel-
bevolkingen los te maken van plaatselijke en streekinvloeden, ander-

zijds de aardrijkskundige verschillen in de vogelbevolkingen vast te

leggen zowel kwalitatief als kwantitatief. Als derde voorwaarde dient

bij onderzoek van een gebied, of dit nu klein of groot is, gesteld te

worden dat alle daar voorkomende landschappen erbij betrokken wor-

den, daar anders de landschapsvoorkeur van een soort niet afdoende

vastgesteld kan worden.

Na proefonderzoek is de transect-lengte op twee kilometer gesteld.
Aangenomen mag worden, dat het aantal waargenomen soorten bij
verdere toeneming van lengte slechts langzaam meer zal stijgen, al-
thans niet bij gelijkmatig blijven van het terrein.

Over het maken van een transcct-opname dient nog het volgende ge-

zegd te worden. Het transect wordt vooraf uitgezet op een stafkaart

van 1 : 50.000 of 1 ; 25.000 (transect-lengte resp. 4 of 8 cm), waar-

door alvast een indruk gekregen wordt van de landschapsconstructie.
Indien de kaart niet nieuw is, moet er echter wel rekening mee ge-
houden worden, dat het landschap intussen meer of minder veranderd

kan zijn. Niet nagelaten mag worden het landschap te beschrijven,
waartoe door medewerker H, N. Leijs formulieren zijn gemaakt. Het

aantal individuen bepaalt men zo mogelijk door telling, anders door

schatting. Na oefening gelukt dit laatste aan personen, die er aanleg
voor hebben, wonderwel, waarbij het echter wel zaak is af en toe schat-

tingen door tellingen te controleren. Achtereenvolgens worden de af-

zonderlijke individuen-paren, groepjes en troepen apart genoteerd en

na het verrichten der
opnamen opgeteld, waarna de verkregen sommen

in een tabel worden opgenomen.

Overvliegende vogels, die kennelijk geen verband houden met het

terrein, worden met een kapje boven de getallen aangegeven en niet

in de tabel vermeld. Wel worden daarin opgenomen vogels, die al

voedselzoekend rondvliegen of neiging tot neerstrijken vertonen, bij-
voorbeeld insekten vangende gierzwaluwen

a
boven grasland of meeu-

wen in de stad. Zingende vogels worden met een maalkruis ( X) aan-

gegeven, terwijl het aanbeveling verdient zo mogelijk geslacht en jon-
gen te vermelden. De aantallen vogels, die gebonden blijken aan ge-
deelten van het landschap, welke er geen wezenlijk onderdeel van

uitmaken, worden tussen haakjes geplaatst en later met rood in de

tabel aangegeven. Voorbeelden hiervan zijn merels, die in grasland
aangetroffen worden in heggen of vlak erbij, dodaarsjeso -w— — ,,

in een treksloot

door bouwland en huismussen bij een boerderij in het bos. Ook ver-

meldt men of de vogels in een gemengd bos in het naaldhout, in het

loofhout, of in beide huizen, geeft verder zijn ogen goed de kost en

noteert van alles wat van enig belang lijkt. Tenslotte heeft het geen zin

bij het optreden van „rushes” in de winter transect-opnamen te maken,

althans niet voor dit onderzoek.

En nu de verwerking van de gegevens der transect-opnamen tot de

gestelde doeleinden! Zoals hierboven reeds is aangeduid, wordt aller-

eerst per landschapstype berekend de algemeenheid van voor-
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komen (met een vreemd woord „presentie” genoemd) en de t a 1 r ij k
-

heid (gemiddeld aantal individuen). De algemeenheidswaarden wor-

den ingedeeld in 5 klassen van 20 procent. De vogels uit klassen IV en

V, die dus onderscheidenlijk in 61 t.e.m. 80% en in 81 t.e.m. 100%
van het aantal opnamen werden

waargenomen, ongeacht het aantal

individuen, worden respectievelijk algemene en zeeralgemene
soorten genoemd. Om te beginnen zou men de bij de onderscheidene

landschappen behorendevogelbevolkingen meer of minder kort kunnen

aangeven door vermelding van de zeer algemene soorten alleen of de

zeer algemene en algemene soorten tezamen. Hiermede is echter het

karakteristieke van een bij een bepaald landschapstype behorende vo-

gelbevolking nog onvoldoende tot uitdrukking gebracht, omdat een-

zelfde vogelsoort in meer dan één landschap algemeen of zelfs zeer

algemeen kan voorkomen en bovendien een weinig algemene soort wel

sterk aan een bepaald landschap gebonden kan zijn. Men kan het dus

bij de karakterisering der vogelbevolkingen niet zonder de b i n d i n g s-

graad stellen. We onderscheiden drie bindingsgraden, waarbij de

derde de sterkste gebondenheid aangeeft. De soorten met bindingsgraad
3 worden zeer eigen voor het landschap genoemd, die met bin-

dingsgraad 2 eigen en die met bindingsgraad 1 vrij eigen. Tot

de hoogste bindingsgraden 3 en 2 komen we door vergelijkende be-

schouwing der algemeenheidsklassen van een soort voor de verschil-

lende landschappen.

Een soort wordt als eigen of selectief (bindingsgraad 2) be-

schouwd, indien haar algemeenheid in het bewuste landschap op zijn
minst twee klassen hoger ligt dan in enig ander landschap. Zeer eigen
ofexcl usief (bindingsgraad 3) is de soort pas, indien daarbij de
soort uitsluitend of vrijwel alleen in het desbetreffende landschap aan-

getroffen is. Voor een exclusieve soort wordt dus wel verlangd, dat

zij tenminste algemeenheidsklasse II (21 t.e.m. 40%) bezit om te voor-

komen, dat meer of minder toevallige verblijvers voor zeer eigen zouden

door gaan.

Bij wijze van uitzondering kan wel van deze regel worden afgeweken,
indien men uit rijke ervaring zeker weet, dat de betrokken soort zelden
of nooit elders huist. Voor toekenning van bindingsgraad I richten we

ons naar de talrijkheid. Een soort wordt vrij eigen op preferent
(bindingsgraad 1) genoemd, indien in geen enkel landschap de alge-
meenheid minstens twee klassen verheven is boven die in de andere

landschappen, maar er nog wel een landschap gevonden wordt, waarin
het gemiddeld aantal individuen verhoudingsgewijs duidelijk hoger
ligt. Onder de vrij eigen of preferente soorten kan nog verder onder-

scheid gemaakt worden. Het normale geval is, dat de talrijkheid in dat

landschap het hoogst is, waar ook de algemeenheid de hoogst gevon-
denwaardebereikt. Danwordt door ons gesproken van abundantie-
soort. Het komt echter bij wijze van uitzondering ook voor, dat de

hoogste talrijkheid gevonden wordt in een landschap met lagere alge-
meenheidsklasse dan in een of meer andere landschappen. Zo’n soort

noemen we na overleg met de vooraanstaande plantensocioloog dr. V.
Westhoff concentratie-soort. De soort is dan namelijk in een

bepaald landschap in grote troepen geconcentreerd, waardoor het kan
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voorkomen, dat in een transect van 2 km zo’n troep gemist wordt.

Gemiddeld is het aantal individuen in het desbetreffende landschap
echter wel aanzienlijk hoger dan in een of meer andere landschappen,
waar de soort in gelijkmatige verspreiding in kleinere aantallen voor-

komt. Een voorbeeld hiervan is de veldleeuwerik in wintertijd, wan-

neer zwermen ervan op de bouwakkers fourageren, maar de soort toch

nog in grasland en op de heide, waar zij ’s zomers talrijk broedt, veelal

in gering aantal verblijf houdt. Iets dergelijks kunnen grote broedkolo-

nies ’s zomers in landschappen veroorzaken, waar de vogels verder

niet vertoeven, bijvoorbeeld blauwe reigers in het bos.

Ter verduidelijking volgt hier in bijgaand staatje van elk der besproken

bindingsvormen een voorbeeld, zoals dat afgeleid is uit de eerste voor-

lopige gegevens, welke in de midwinter van 1960 en 1961 verkregen
werden uit de wijde omgeving van Wageningen. Hierin wordt in elke

landschapskolom door het romeinse cijfer de algemeenheidsklasse aan-

gegeven, waarnaast als tweede het gemiddeld aantal individuen ver-

meld wordt. Haakjes om de getallen betekenen, dat de soort in het

landschap beperkt is tot ontypische gedeelten ervan.

Betreffende de verdeling van een landschap in onderlandschappen
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan. Zo is de kutfmees

„ „ j
niet alleen

exclusief voor het landschap bos, maar zelfs voor het onderlandschap
naaldbos, terwijl het goudhaantje er hoogstens selectief voor is. Hierbij
zal echter ook vaak sprake zijn van zogenaamde differentiëren-
d e soorten. Zo’n soort is weliswaar meer of minder eigen voor een be-

paald onderlandschap ten opzichte van de overige onderlandschappen

Neder-

zetting
Bos

Boom-

gaard

Gras-

land
Heide

Akker-

land
Plas

Exclusief

kievit 111253.0

kornhoen IV 2.8

kuifeend IV 36.9

kuifmees IV 2.3

turkse tortel V 24.8 1 0.2

Selectief

kauw V 43.0 II 2.7 I 1.2 III 17.0 11 29.6 (I 1.5)

kokmeeuw (I 3.2) II 25.0 V 516.7

Preferent

Abundantesoort

merel V 22.6 V 3.9 V 8.6 (III 1.8) (III 4.8)

Concentratiesoort

veldleeuwerik (I 0.6 V 5.9 IV 0.6 III 44.6
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van hetzelfde landschap, maar heeft toch in een geheel ander landschap
haar hoogtepunt. Voorbeeld hiervan is de merel, abundantie soort voor

de nederzetting, die differentiërend is voor grasland met heggen of

struiken tegenover grasland zonder dergelijke dekkingsmogelijkheden.
De bij een landschap passende vogelbevolking wordt door de ken-

merkende soortengroep getypeerd. Daartoe worden in de

eerste plaats door ons gerekend de meer of minder eigen soorten, d.w.z.

de exclusieve, selectieve en preferente (abundantie- of concentratie-)
soorten. Hieraan worden toegevoegd de zeer algemene soorten, welke

geen bindingsgraad aan het landschap bezitten. Ter illustratie volgt
hier de kenmerkende vogelbevolking van de nederzettingen van de

Zuidwest-Veluwe, ontleend aan waarnemingen in het broedseizoen van

1961 met tussen haakjes de algemeenheidsklasse en de talrijkheid:
Exclusieve (zeer eigen) soorten: kuifleeuwerik (I, 0.2), turk-

se tortel (V, 13.8), en zwarte roodstaart (HI, 1.2).
Selectieve (eigen) soorten: groenling (IV, 5.0) en rotsduif
{— tamme huisduif) (IV, 23.0);tamme huisduif) (IV, 23.0);
Preferente (vrij eigen), tevens abundantie-soorten: gier-
zwaluw (IV, 12.0), heggemus (V, 2.8), huismus (V, 278.4), kauw

(V, 30.4), merel (V, 43.6) en spreeuw.

(V, 70.6);
Zeer algemene oneigen soorten (algemeenheidsklasse

V): houtduif (17.6), koolmees (6.0), pimpelmees (3.6), tjiftjaf (3.2).
vink (5.6), winterkoning (7.0) en zanglijster (5.2).

Bij dit onderzoek naar de landschapsbinding der vogels, waarmede de

typering van de bij de verschillende landschapstypen behorende vo-

gelbevolkingen samenhangt, is alles dus zoveel mogelijk gericht op
het

verrichten van vele eenmalige transect-opnamen (bij voorkeur zo mo-

gelijk dezelfde in midwinter en broedseizoen) in binnen- en buitenland.

Dit onderzoek in de breedte laat uiteraard weinig tijd voor herhaalde

tellingen in dezelfde transecten. Mocht de gelegenheid zich echter

voordoen later eenzelfde, bijvoorbeeld dicht bij huis gelegen, transect

in genoemde seizoenen meermalen te volgen, dan kan dit uitstekend

dienen ter aanvulling van de soortenlijst. Men behoeft dan niet te tellen,

maar kan volstaan met naar nieuwe soorten uit te zien. Daar is veel

minder tijd mee gemoeid, dan voor het doen van een echte opname, die

minstens een uur kost, afhankelijk van landschap en tijd van het jaar.
Bij voldoende aantallen herhaaldelijk bezochte transecten kunnen dan

ook potentiële algemeenheidswaarden van de verschil-

lende vogelsoorten per landschap verkregen worden alsook k w a 1 i t a-

tief complete vogelbevolkingen beschreven worden.

Tot slot van dit geschrift, dat een introductie betekent van inzichten

en werkwijzen uit de plantensociologie in de vogelkunde, zij het mij
vergund, te zeggen, dat medewerking van kundige en nauwgezette
vogelaars bij dit jonge en uitgebreide onderzoek zeer op prijs zal wor-

den gesteld. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd: één

opname slechts uit Uw buitenlandse verblijfplaats zal de toegewijde
medewerkers aan het transect-onderzoek al dankbaar stemmen.

Het adres van de schrijver luidt: Prof. Dr. D. M. de Vries. Bowlespark 5,

Wapeningen.


