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De geelgorsinventarisatie in 1967

Door J. Reijnders

Op de verspreidingskaart werden voor drie Drentse gemeenten (Zuidwolde, Ruinen en

Emmen) resp. 15, 15 en 10 territoria vermeld. De nieuwe schattingen zijn echter resp.:

100, 200 en 500 territoria, voorwaar een aanzienlijk verschil. Ook de gemeente Huizen

in het Gooi is rijker aan geelgorzen gebleken: de twee territoria die daar in 1966 werden

Het onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van de geelgors als broedvogel
in Nederland heeft ook in 1967 veel medewerking verkregen. Gedurende het eerste

inventarisatiejaar (1966) werkten ongeveer 115 personen mee. In 1967 waren er ruim

130, waarvan 53 ook in 1966 reeds hun medewerking hadden verleend. Alle personen

die mij gegevens zonden wil ik hiervoor nogmaals hartelijk danken.

Het verslag over 1966 is gepubliceerd in „Natura” van maart 1967. De vele nieuwe

gegevens die binnenkwamen hebben het verspreidingsbeeld van de geelgors inmiddels

veel verduidelijkt. Hierbij bleek o.a. dat in het verslag van 1966 de aantallen geelgors-
territoria van de provincie Drente veel te laag geschat waren. Voor de gehele provincie
werd een aantal vermoed van 500 a 600 paren. Doch nu is gebleken dat er in Drente

ten minste 2.000 paren geelgorzen broeden.
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verondersteld, bleken bij de inventarisatie van vorig seizoen in twintig territoria te

moeten worden veranderd. Andere grote verschillen zijn echter niet aan het licht ge-

komen. De vijf hierboven genoemde verschillen berusten duidelijk op te lage schattingen

tijdens het eerste inventarisatiejaar.

Aantalsschommelingen en aantal broedparen

Uiteraard is het aantal geelgorsterritoria in een bepaald gebied niet elk jaar constant.

Maar deze broedvogel blijkt in een groot deel van ons land jaarlijks slechts zeer geringe

schommelingen in aantal te vertonen. In de randgebieden van het landelijke geelgors-
areaal kunnen jaarlijks wel belangrijke fluctuaties in de aantallen broedparen voor-

komen. Doch de invloed hiervan op het totale aantal in ons land is heel gering, althans

gerekend over een periode van enkele jaren.

In Zuidoost-Groningen is de geelgors de laatste jaren snel achteruit gegaan. Het kwistige
rondstrooien van landbouwvergiften is hiervan waarschijnlijk de voornaamste oorzaak.

Nadere gegevens zijn zeer gewenst. De achteruitgang van de geelgors op de kleigebieden
in het westen van ons land is reeds in het vorige verslag vermeld. Ook nu kwamen weer

gegevens binnen die deze afname bevestigden, vooral voor de provincie Zeeland.

Het is prettig dat enkele medewerkers ook een duidelijke toename van het aantal broed-

paren in hun gebied melden. Deze optimistische geluiden komen o.a. uit de gemeenten

Overasselt, Culemburg en Houten. De beschikbare gegevens zijn nog onvoldoende voor

het maken van betrouwbare aantalsschattingen voor elke provincie. Wel is het mogelijk
een redelijk goede schatting te maken van het minimum-aantalbroedparen per provincie.

Deze aantallen zijn: Groningen 250, Friesland 100, Drente 2.000, Overijssel 3.000,

Gelderland 4.000, Utrecht 500, Noord-Holland 125, Zuid-Holland 80, Zeeland 60,

Noord-Brabant 6.000, Limburg 4.500. Voor geheel Nederland dus tenminste 20.615

broedparen. Een maximum-aantal schatten is nog niet mogelijk, doch m.i. ligt dit beslist

boven de 30.000. De aanduiding „talrijke broedvogel” in de „Avifauna van Neder-

land” (1962), wat wil zeggen van 10.000 tot 50.000 broedparen is m.i. absoluut juist.

Voortgezet onderzoek

In tegenstelling tot hetgeen vorig jaar in het geelgorsverslag werd gemeld, wordt dit

onderzoek ook in 1968 voortgezet. Het is verheugend dat voor de inventarisatie van een

onaantrekkelijk zangvogeltje als de geelgors zoveel medewerking verkregen kan worden.

Aanvullingen op opmerkingen zijn steeds welkom.

Als dit artikel verschijnt is het derde inventarisatieseizoen reeds begonnen, maar ook de

maanden juni en juli zijn voor dit onderzoek nog goed te benutten. Eventuele nieuwe

medewerkers kunnen een deelnameformulier bij mij aanvragen.

I. Reijnders, Nieuwe Meerdijk 382, Badhoevedorp.


