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Korte mededelingen
Over de SOVON Broedvogelatlas

Als er op de omslag daarvan gestaan had

'uitgave van de KNJV’ had alles mij duidelijk
geweest! Ja, dat klinkt hard, maar is mijn

stellige overtuiging.

Nu wil ik beslist niet beweren, dat ik de wijs-
heid in pacht heb, ik kan en durf ook geen
exacte aantallen te noemen, maar ik had me

nooit gewaagd aan deze absurde opgaven!

Beschuldigen doe ik niemand, doch mijns in-

ziens is er wat al te grof met veelvouden ge-

werkt, zo van; zoveel paren per blok x zoveel

blokken + gemiddeld 20-40% mogelijke en

waarschijnlijke broedgevallen, maakt zo veel

broedparen voor geheel Nederland. Als de

aantallen in dit boek juist zouden zijn, welke

miljoenen-aantallenzouden er dan geweest

moeten zijn vóór 1940? Al tientallen jaren
houd ik een vogeldagboek bij; de achteruit-

gang in aantallen van onze broedvogels is zo

schrikbarend goed te volgen door de jaren

heen, dat ik de aantallen In deze atlas niet

kan en mag geloven!

Waar zijn ze gebleven; de Vink, Geelgors en

Grauwe Vliegenvanger, die vroeger in grote

aantallen in mijn omgeving broedvogel wa-

ren? Maar volgens de atlas zijn het nog

steeds talrijke broedvogels! Voor mij volsla-

gen onbegrijpelijk! In polders waar het vroe-

ger 'wemelde' van de Grutto's en Gele Kwik-

staarten, zijn deze nu nagenoeg of geheel ver-

dwenen.

Nu moet je al blij zijn, als je de soort er nog te-

genkomt. Vroeger was er overal 'rijkdom' aan

broedvogels, wie dat nu nog beweert, ziet

ze vliegen! Een pessimist ben ik beslist niet,

mijn zienswijze inzake de realiteit in deze,

noopt mij tot dit weerwoord. Ik durf hier zelfs

te stellen, dat ik van de ondergenoemdesoor-

ten zover zou willen gaan, om van de maxi-

mum-aantallen in de atlas genoemd, een nul

af te halen!!

Laat uw reactie eens horen in Het Vogeljaar,

gelooft u ook, dat ik dan wel eens dichter bij

de werkelijkheid zou kunnen zijn?

Die (belangrijkste) soorten zijn: Wespendief,

Havik, Sperwer, Buizerd, Patrijs, Houtsnip,

Tureluur, Holenduif, Tortelduif, Steenuil,

Groene Specht, Gele Kwikstaart, Winter-

koning, Heggemus, Roodborst, Gekraagde
Roodstaart, Bosrietzanger, Braamsluiper,
Zwartkop, Goudhaantje, Fitis, Grauwe Vlie-

genvanger, Matkop, Boomklever, Vink, Kneu,

Geelgors, en zelfs de Ringmus.

Mijns inziens is het dringend noodzakelijk,
dat de aantallen van de bovengenoemde
soorten in de komende jaren opnieuwworden

geschat. Waarbij ik dan erg bang ben, dat er

dan wat anders uit de bus zal komen!

G.M. Boogaard, Burg. van Akenwijk Ba,

3341 BA H.l. Ambacht.

Onlangs is een boek verschenen, waar ik met

belangstelling naar heb uitgezien, namelijk

de ’Atlas van de Nederlandse broedvogels’.
In het Vogeljaar hebben we het SOVON-pro-

ject door de jaren heen op de voet kunnen vol-

gen. Mede daardoor is het begrijpelijk dat

door iedere vogelaar is uitgezien naar de uit-

komsten van dit project. Om maar direct met

de deur in huis te vallen; voor mij persoonlijk

is het een grote teleurstelling, zelfs ergenis

geworden! Nu ik het boek enkele weken in

huis heb en regelmatig doorgenomen heb,

moet mij van het hart, dat ik geschrokken ben

van de aantallen broedvogels die (nog) in

Nederland broeden. En dan ben ik niet ge-

schrokken omdat er maar zo weinig meer

over is, (want dat wist ik evengoed als u alle-

maal) maar omdat we volgens deze atlas nog

zulke enorme aantallen van de meeste soor-

ten zouden bezitten! Bij vele soorten heb ik

verzucht: dit kán niet waar zijn! Hoewel ik kan

begrijpen, dat wij nooit de juiste aantallen op

papier zullen krijgen, is het voor mij toch een

raadsel, dat er bij zeer veel soorten zo enorm

hoog is ’geschat’. Ik voor mij zou veel

houdender en voorzichtiger geweest zijn, als

er dan al geschat zou moeten worden.

Schattingen zoals bij de Ekster, met een mar-

ge van 50.000-100.000 paren zijn voor mij

ronduit een lachertje! Waarom waagt men

zich toch aan het publiceren van deze aan-

tallen, als men bij nagenoeg iedere soort

moet aangeven dat deze ’geschat’ zijn? Bent

u met mij eens, dat er grote gevaren ver-

bonden zijn aan deze publicatie? In een land,
waarin nog zulke enorme aantallen broedvo-

gels voorkomen als in dit boek vermeld, hoeft

men toch niet zo hard te schreeuwen over

achteruitgang, jacht, trekvogelmoord, e.d.

Want zo’n vaart loopthet immers niet, dat be-

wijst de Atlas van de Nederlandse Broed-

vogels nu toch heel duidelijk?


