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Plan om te komen tot lijst

van vogelsoorten,
die speciale bescherming nodig hebben

Jan Wattel &Eduard Osieck

Allereerst is het nodig een aantal criteria te vinden waaraan de soorten moeten voldoen om op

de lijst thuis te horen. Bedreigingen van de levende natuur zijn van velerlei aard en de verschil-

lende vogelsoorten reageren er niet allemaal op de zelfde wijze op. Ook is het soms mogelijk

om gradaties in de ernst van de bedreiging te onderscheiden. Maar eerst moeten we het erover

eens worden wanneer men van bedreigd mag spreken. Toch zeker niet alleen als een vogel bij-

na is uitgestorven. Uitsterven is een gevolg van een lang proces dat van kwaad tot erger gaat

en niet vroeg genoeg tot staan kan worden gebracht. Zo redenerend kan het best zijn, dat een

vogelsoort als bedreigd moet gelden, terwijl het nog overal in Nederland mogelijk is om hem,

met niet al te veel moeite, te zien te krijgen. Het doel van dit korte artikel is om de discussie

over de vraag welke vogelsoorten op de Nederlandse 'Rode Lijst’ zouden moeten komen in bre-

de kring aan de gang te brengen. Wij zouden graag zien, dat alle lezers van dit blad zouden wil-

len meedenken over de vraag welke criteria zouden moeten worden aangelegd en welke soor-

ten ten slotte op lijst zouden moeten worden vermeld. Natuurlijk zullen vele enthousiaste vo-

gelbeschermerszeggen, dat elke vogelsoort of ten minste bijne elke vogelsoort in ons dichtbe-

volkte land bedreigd is. Gaat er niet voortdurend steeds meer leefgebied voor de vogels verlo-

ren? De realiteitszin gebiedt evenwel om toch enige beperkingen in acht te nemen. Een lijst

van vogels die speciale bescherming verdienen moet voor de overheid een beleidsinstrument

zijn. Daarom moet goed overwogen worden welke maatstaven moeten worden aangelegd en

welke soorten uiteindelijk wel of juist niet kunnen worden opgevoerd. De hieronder volgende

lijst is dus bij lange na niet definitief,maar vooral bedoeld om de meningsvorming op gang te

brengen. Ook onze criteria zullen goed doordacht moeten zijn, misschien zelfs in internatio-

naal overleg, om ze toepasbaarte maken voor het hele grondgebiedvan de EEG.

Dan eerst maar die criteria. Wij menen dat er onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen

broedvogels en niet-broedvogels. Niet omdat een van deze beide groepen belangrijkerzou zijn

dan de andere, maar omdat ze heel andere eisen stellen aan hun biotoop en daarom ook aan

de beschermingsmaatregelen. Soms zullen die voor trekvogels soepeler kunnen zijn, in andere

gevallen misschien zelfs strenger, denk maar aan de behoefte aan rust voor concentraties van

ruiende ganzen en eenden.

Broedvogels

Het is hierbij niet zo eenvoudig om uit te maken wat men als recente tijd moet beschouwen.

Sedert de dagenvan Heimans en Thijsse is onze avifauna zeker verarmd, maar het is de vraag

of we met die tijd nog wel mogen vergelijken. Door allerlei ontwikkelingen ziet ons land er vol-

komen anders uit dan 80 jaar geleden. Bovendien zijn er maar voor weinig soorten voldoende

A. Soorten, waarvan de Nederlandse populatie in Europees verband van grootbelangis.

B. Soorten, die in recente tijd zodanig sterk in aantal zijn achteruitgegaan dat ze plaatselijk

weinig of niet meer voorkomen ofzelfs het gevaar lopen geheelals broedvogel uit ons land

te zullen verdwijnen (Grauwe Kiekendief, Ortolaan).

Op 2 april 1979 is door de Raad van de Europese Gemeenschap een Richtlijn inzake het be-

houd van de vogelstand aangenomen. Een van de uitvloeisels van deze Richtlijn is, dat alle sta-

ten van de Europese Gemeenschap een nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal

gevaar lopende vogelsoorten moeten ontwerpen. Zulke lijsten moeten één van de uitgangs-

punten worden van het vogelbeschermingsbeleidvan de EEG.

Voor Nederland is, nadat eerdere initiatieven (o.a. van ’Het Vogeljaar’) niet verder dan het con-

cept waren gekomen, door de Nederlandse Sectie van de Internationale Vogelbeschermings-

raad (ICBP) ook gepoogd te komen tot de opstelling van zo’n lijst. Daarbij moeten verschillen-

de tussenstations worden gepasseerd.
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gegevens beschikbaar om een vergelijking mogelijk te maken. Als 'recente tijd’ is daarom

vooral de laatste 30 jaar in aanmerking genomen.

Niet-broedvogels
Niet-broedvogels zijn opgenomen als het voortbestaan van de huidige aantallen in grote mate

van de situatie in Nederland afhangt. Dit zijn soorten waarvan een groot deel van een herken-

bare geografische populatie gedurendekortere of langere tijd in ons land verblijft.

Al met al is het toch een hele lijst geworden. Wie dit leSst zal ongetwijfeld ideeën hebben over

de vraag of er soorten op de lijst ontbreken of er misschien ten onrechte op staan. Ook blijven

er altijd vragen over. Wat bijvoorbeeld te doen met vogels, die door een geslaagde bescher-

mingsactiena een ernstige terugval weer wat vooruitgaan (sommigestootvogels)? Kunnen we

dan de toekomst rustig afwachten of moeten we ze toch een plaats op de 'Rode Lijst’ geven,

omdat het gevaar wellicht slechts tijdelijk geweken is? Wij ontvangen graag suggesties over

deze voorlopige lijst en de genoemdecriteria.

C. Soorten, die in recente tijd in aantal zijn achteruitgegaanmaar in tegenstellingtot soorten

uit de vorige categorie nog relatief vrij talrijk zijn. Sommige soorten zijn weliswaar weer toe-

genomen in de laatste jaren, maar de stand blijft nog onder het niveau van de jaren vijftig

(Grote Stern, Visdief).

D. Soorten, die potentieel bedreigd zijn en in sommige gevallen mogelijk zelfs al in aantal

achteruitgaan. Bij talrijke soorten is dit echtermoeilijk vast te stellen.

E. Schaarse en zeldzame soorten die in Nederland voorzover bekend nooit talrijk zijn geweest,

maar waarvan het voorkomen desalniettemin karakteristiek is.

F. Soorten, die óf in deze eeuw als jaarlijkse broedvogel uit Nederland verdwenen of bijna

verdwenen zijn ófook vroeger alleen als onregelmatige broedvogelvoorkwamen.
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De vraag kan opkomen hoe het nu verder zal gaan met de lijst. In de eerste plaats moeten alle

binnenkomende commentaren worden verzameld en tegen elkaar afgewogen. Vervolgens wil-

len wij een definitief concept voor een 'Rode Lijst’ voorleggen aan de Nederlandse Sectie van

ICBP en aan het ministerie van CRM. Zodra er overeenstemming is over de soorten, die zullen

worden opgevoerd, moet de lijst worden uitgewerkt tot een boekje. Daarin zouden niet alleen

de namen van de soorten moeten komen te staan. Voor elk soort zou een bladzijde moeten

worden gereserveerd waar iets wordt verteld over het aantal en het voorkomen in Nederland en

Europa, verder iets over de achteruitgang en de mogelijke oorzaken daarvan en ten slotte iets

over de mogelijkhedenom de bedreiging het hoofd te bieden.

Eventuele opmerkingen over de inhoud van dit artikel worden graag ingewacht door de redac-

tie van dit blad of door de schrijvers.

Adres van deauteurs: Instituutvoor Taxonomische Zoölogie, Postbus 20125,1000 HC Amsterdam.

Biogeografie van eilanden

In de ecologie is de laatste jaren een belang-

rijke nieuwe theorie naar voren gekomen:

Mac Arthur & Wilson’s evenwichtstheorie be-

treffende de biogeografie van eilanden. Deze

theorie biedt verklarings- en voorspellings-

mogelijkheden ten aanzien van de vraag hoe-

veel soorten planten en dieren op een eiland

(kunnen) voorkomen. Een belangrijke veron-

derstelling daarbij is dat het uitsterven van

soorten op eilanden niet een incidentele,

zeldzame gebeurtenis is (bijvoorbeeld gekop-
peld aan catastrofes), maar een betrekkelijk

'alledaags' natuurlijk verschijnsel. Deze theo-

rie, waarvoor steeds meer empirische eviden-

tie wordt aangedragen, heeft belangrijke con-

sequenties voor het natuurbehoud, niet al-

leen op eilanden, maar ook op het vasteland.

Nu in verband met de milieuproblematiek de

ecologie een grotere rol is gaan spelen bij de

toetsing en planning van maatschappelijke

activiteiten, bestaat er een grotebehoefte aan

ecologische theorieën met een voorspellend
karakter. De theorie van Mac Arthur & Wilson

voorziet voor een deel in deze behoefte, want

zij kan bepaalde implicaties van ruimtelijke

ontwikkelingen aangeven voor het voortbe-

staan van flora en fauna. In Nederland kan zij
een rol spelen bij de actuele discussies of na-

tuurbeheer ruimtelijk moet worden gemengd
met productieve activiteiten als land- en bos-

bouw (verweving, integratie) of dat het daar-

van juist beter kan worden geïsoleerd in re-

servaten (scheiding, segregatie).

Lljbert Brussaard & Wouter van der Weljden: Biogeografie

van eilanden. Uit 'lntermediair' 16 (18) & 16 (19) van 2 en 9

mei 1980, 19 pagina’s. Exemplaren zijn aan te vragen bij L.

Brussaard, Vakgroep Bodemkunde & Geologie, Landbouw-

hogeschool, postbus 37,6700AA Wapeningen.

Merkwaardig gedrag Koolmezen

In 'Het Vogeljaar' 28(1) : 40 vertelt de heer

A.C. Kost uit Santpoort over merkwaardig ge-

drag van Koolmezen. Deze mikten eerst enige

pinda’s uit een korfje voordat ze er een mee-

namen.

Zo’n 25 jaar geleden liet ik vaak Koolmezen

uit mijn hand eten. Ik weet nog hoe ze hun

soms warme, soms koude teentjes om mijn
vinger klemden en hoe ze, de ene keer haas-

tig, dan weer op hun gemak, een stukje pinda

meenamen. Vaak het blankste en grootste.

Waren de stukjes erg klein en het vogeltje erg

mak, dan at ze een stukje op en nam een

tweede mee. Een grote verrassing was het

toen een vrouwtjesmees (die zijn het dap-

perst) op het punt stond met een stukje pinda

wegvliegen, zich inhield en aarzelde. Je zèg
heart 'denken', dat wil zeggen overleggen: zal

ik hem neerleggenen een andere nemen? Dit

gebeurde: het stukje werd neergelegd en een

groter, dat iets verderaf lag, werd meegeno-

men. Later gebeurde dit meermalen, ook wel

werden krachtig nootjes opzijgegooid, maar

dat kon ik verbieden.

Naar mijn mening berust genoemd gedrag,
dus uitsluitend op de voorkeur voor grotere
stukken of in het geval van het voederkorfje

voor grotere pinda’s. Bij de Roodborst zien

wij ook, dat hij een dik stuk brood meegrist,
alsof hij 'denkt': dèt heb ik tenminste’, in

plaats van de voor hem bestemde fijne krui-

mels te eten. Dat doet hij later wel. Dat vogels
kunnen overleggen heb ik zelfs bij een kip

waargenomen.

Verder staat op bladzijde 40 van bovenge-
noemd nummer iets over het openmaken van

melkflessen. Omstreeks 1950 gebeurde dit

hier steeds; zelfs gingen de Koolmezen er

voor in de melkauto, tot misnoegen van de

melkman!

Over dode jongen in nestkasten wilde ik nog

aan de heer GJ. Ordelman te Neede meede-

len, dat bij ons van de 5 vliegvlugge Grote

Bonte Spechten er twee onder de nestboom

(hoge populier) lagen met een afgerukte kop.
De andere drie zijn goed uitgevlogen. Wij
hadden tevoren luid vogelgekrijs gehoord,

maar wij horen dit veel vaker. Er bestaat bij

ons een vermoeden dat roofdieren de flinkste

jongen bij het uitvliegen, of daarvóór bij het

naar buiten kijken, hebben gegrepen.

Mevrouw E.M. Mulder-Eenjes, Prins Frederik Hendrik

laan 6,1411 GA Naarden.

Herfst-expositie 'Wild in de Natuur’

Wegens enorm succes wordt wederom van 1

tot en met 23 november 1980 een expositie

gehouden met een prachtige collectie schil-

derijen,aquarellen en gouaches van een 20-

tal bekende natuurschilders, waaronder Alan

Hunt, Ad Cameron en Robin Shillock in ’t

Kunsthuis van het Oosten, Gronausevoetpad

28, Enschede.

Dagelijks open van 10 tot 21 uur, zaterdag en

zondag van 11 tot 17 uur. Geïllustreerde cata-

logus verkrijgbaar: telefoon 053 - 31 25 84.


