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Vogelwerkgroep voor het Deltagebied

Het is hiercm dat wij een beroep doen op
de medewerking van serieuze amateurs om

zoveel mogelijk onderzoek tijdens dit

grote biologische experiment, dat de Delta-

werken eigenlijk zijn, te verrichten. Derge-

lijk onderzoek kan zuiver wetenschappelijk

van karakter zijn, maar het kan ook waar-

devolle argumenten voor het natuurbehoud

opleveren, b.v. voor het scheppen van re-

servaten voor bepaalde vogelsoorten.
Hierom willen wij overgaan tot het op-

richten van een "Vogelwerkgroep voor het

Deltagebied”, waarvan het sekretariaat op

het Hydrobiolcgisch Instituut in Yerseke

zal zijn gevestigd, maar waarvan het be-

stuur uit de medewerkers zal worden sa-

mengesteld. Mocht U belangstelling voor

deze werkgroep hebben en er van over-

tuigd zijn dat U er ook een deel van Uw

tijd aan zult kunnen besteden, dan ver-

zoeken wij U om U op te geven als mede-

werker bij ondergetekende. U ontvangt dan

t.z.t. een uitnodiging voor de oprichtings-

vergadering. Kosten zijn aan het lidmaat-

schap niet verbonden, wel zullen de mede-

werkers de publikaties van de werkgroep

ontvangen.

Als mogelijkheden voor onderzoek willen

wij noemen: in de eerste plaats het vast-

leggen van de ornithologische situatie van

het ogenblik op de eilanden, in lokale

avifauna's. Een goed voorbeeld hiervan is

de "Avifauna van West Zeeuws-Vlaan-

deren”, van de heer H. Enkelaar. Deze

avifauna’s kunnen dan verder dienen als

uitgangspunten bij het volgen van de ver-

anderingen.

Aangezien het Hydrobiologisch Instituut

in Yerseke over zeer veel gegevens over

het voorkomen van de voedseldieren en

-planten der vogels beschikt, zal het ook

mogelijk zijn om het voorkomen van be-

paalde vogelsoorten te correleren met het

voorkomen van hun voedsel. Voor de rot-

ganzen konden wij op deze wijze reeds een

interessante correlatie vaststellen. Derge-

lijke verbanden kunnen waarschijnlijk ook

worden gelegd voor vele steltlopers, eenden

en andere soorten ganzen. Waarom komen

er b.v. zo weinig brandganzen in de Bies-

bosch voor?

Een ander probleem is, waar de grote aan-

tallen broedvogels van pas droog gevallen

platen in afgesloten zeearmen (Braakman,
Veerse Meer) vandaan komen. Voor de

kluut lijkt het er op dat er in normale

jaren een reserve van niet broedende vogels
in de populatie voorkomt. Bij het afsluiten

van de Grevelingen zou dit vraagstuk kun-

nen worden bestudeerd. In de loop van het

onderzoek zullen ongetwijfeld nog vele

andere vragen rijzen.

Drs. W.J. Wolff Vierstraat 28, Yerseke

(tel. 01131-1642)

Zuid-Afrikaanse Casarca’s

aan het Hellegatsplein

Samen met de heer L, Noordhoek uit

Vlaardingen heb ik 8 september 1967 aan

het Hellegatsplein een zeer merkwaardige

waarneming gedaan. Er aasden op het slik

zeven Zuid-Afrikaanse casarca's. Aanvan-

kelijk dachten wij aan gewone casarca’s,

wat ook al ongewoon zou zijn geweest,

doch bij nadere beschouwing bleek het

de Zuid-Afrikaanse soort te zijn. Ik kreeg
de indruk, dat deze iets groter is. Ter ver-

gelijking liepen er ook enkele bergeenden.
Vooral de koptekening was onmiskenbaar

en we konden vaststellen, dat het vier

mannetjes en drie wijfjes waren.

Thuis raadpleegden we onmiddellijk de

De verandering van de zoute en brakke ge-

tijdenwateren in het Deltagebied in zoete

stilstaande meren zal grote gevolgen heb-

ben voor de flora en fauna. Ook de vogel-
wereld zal hiervan sterk de invloed onder-

vinden.

De afdeling Delta-Onderzoek van het Hy-

drobiologisch Instituut heeft de laatste

jaren enig oriënterend ornithologisch on-

derzoek verricht. Te noemen zijn b.v. on-

derzoek naar het voorkomen van rotganzen,

tellingen van wadvogels in het hele Delta-

gebied en tellingen van het aantal broed-

paren van de kluut in het Deltagebied. De

resultaten hiervan zijn of zullen worden

gepubliceerd in diverse tijdschriften. Hier-

bij is gebleken dat tijdens de uitvoering
van de Deltawerken een rijk veld voor

ornithologisch onderzoek in het Deltagebied
braak ligt. Het instituut in Yerseke, dat

vooral op hydrobiologisch terrein werkt,

ontbreekt het echter aan de tijd en aan de

mensen om dit braakliggende veld te ont-

ginnen.



492

Pocket Guide 10 van Fitter en Richardson

en voor ons beiden was er daarna geen

twijfel meer over de juistheid van de deter-

minatie.

In Roberts „Birds of South Africa” wordt

van deze casarca’s gezegd, dat ze alleen in

Zuid-Afrika voorkomen.

A. de long, Diepenbrockstraat 65,

Schiedam (Kethel)

(Peter Scott geeft in zijn „Key to the wild-

fowl” goede afbeeldingen van de Z.-Afri-

kaanse of Kaapse casarca, waaruit blijkt
dat een goede vogelkenner deze niet met

de gewone casarca zal kunnen verwarren.

Aan de juistheid van de determinatie be-

hoeft, dunkt ons, dan ook niet te worden

getwijfeld. Over de verspreiding zegt Scott

nog: Kaapprovincie, Oranje Vrijstaat en

Transvaal, Het lijkt dan ook weinig waar-

schijnlijk, dat de vogels van het Hellegats-

plein zuiver wilde ex. waren. Al is het

ook ongewoon, dat zoveel ex. tegelijk ont-

snappen uit een waterwildcoüectie. Niette-

min: een op Voorne aangespoelde sneeuw-

gans bleek volgens de ring uit een Britse

collectie afkomstig. In de Houtrakpolder

bij Halfweg zwierf wekenlang een uit

Westzaan ontsnapte kroonkraanvogel rond!
Wellicht is ook de herkomst van de

Kaapse casarca's nog te achterhalen?

Red.)

Selektieve nestkasten

Met belangstelling las ik het artikel van

de heer Wille in het nummer van decem-

ber 1967 over selektieve nestkasten in Bel-

gië. Zijn actie tot stimulering van minder

voorkomende kleine holenbroeders verdient

alle aandacht en navolging voor ieder die

nestkasten ophangt.

Toch heb ik enkele critische opmerkingen

over het artikel:

1) Het lijkt mij niet houdbaar om de

koolmees bij de kultuurvolgers in te delen

en andere nestkastbewoners niet. Nestkas-

ten zijn kultuurproducten en alle vogels
die daar gebruik van maken zijn in die zin

kultuurvolgers en kultuurvogels.
De koolmees profiteert waarschijnlijk meer

van menselijke bouwsels dan andere holen-

broeders, maar dat is een gradueel verschil.

Bovendien verdwijnt dat verschil als het

lukt kasten te ontwerpen, waar de kool-

mees niet in komt. Ook de „opdringerig-
heid” tegen andere en met name kleinere

mezen is m.i. geen kenmerk van kuituur-

vogels en ik vraag mij voorts af, of de

koolmees zich in dit opzicht wel onder-

scheidt van andere mezen. Zo maakte ik

een geval mee waarbij een paartje pim-

pelmezen een nestkast ontruimde ten gunste

van matkopmezen, die op hun beurt waren

verdreven uit een naburige nestkast door

twee koolmezen. En of pimpelmezen meer

voorkomen in uitgestrekte loofbossen zonder

kasten dan koolmezen waag ik te betwij-
felen.

2) Het is niet duidelijk waarom andere

mezen dan de koolmees „gespecialiseerd"
worden genoemd. Waarin zijn zij gespe-

cialiseerd ?

3) In het artikel is m.i. niet aannemelijk

gemaakt, waarom de aanwezigheid van „ge-

wone” nestkasten (waarvan, zoals bekend,

van de mezensoorten vooral de koolmees

profiteert) ten nadele zou strekken van het

bewonen van selectieve nestkasten door

andere kleine holenbroeders. Dat beide

soorten naast elkaar en zelfs vlak naast

elkaar kunnen voorkomen, wordt bewezen

door de
gegevens van de heer Wille en

door de algemene praktijk.
Wat de schrijver in de aanvang van zijn

artikel nog stelt als een vraag „Zijn wij

bezig ons natuurbezit nog meer te ver-

armen juist door het plaatsen van (gewone)
nestkasten?” (blz. 436), beantwoordt hij

verderop (blz. 438/439 slot van paragraaf

I) bevestigend, maar hij geeft daarvoor

geen nadere argumentatie.
Het is denkbaar dat zijn stelling opgaat

voor het geval mén „gewone" nestkasten

zou ophangen in een terrein, waar voor-

dien geen mussen maar wel andere holen-

broeders voorkomen en dat daardoor de

mussen zich er zouden vestigen en de an-

dere holenbroeders zouden verdrijven, ook

uit de nestplaatsen die er al aanwezig
waren.

Maar koolmezen zal men toch wel haast in

elk bosterrein aantreffen waar broedholtes

te vinden zijn en of het ophangen van „ge-

wone” kasten, die door koolmezen in

hoofdzaak betrokken zullen worden, naast

de „selectieve” kasten ten nadele van an-

dere holenbroeders zal strekken lijkt mij

een open vraag en in elk geval door de

verstrekte gegvens niet aangetoond.
Met belangstelling zie ik ook verdere ge-

gevens en ervaringen tegmoet.

Mr A. J. Cnoop Koopmans,

Amsteldijk 62 bv, Amsterdam-Z.


