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Tenslotte nog d.it: denk vooral niet dat het wel allemaal niet zo'n vaart zal 
lopen. Als je in de oude, wijken regel mati g op de daken let dan valt pas goed 
op hoeveel er al met die lelijke shingles zijn bedekt en zo ongeschikt zijn 
gemaakt als broedplaats voor gierzwaluwen. 
Het zal mede van iedereen die dit leest afhangen of deze aantasting ongebrei
delq verder gaat of niet. 

Wouter van der Weijden, 
Fred Vogelzang. 

Voor nadere informatie is het volgende artikel zeer leerzaam: · 
Wouter J. van der Weijden(l974) - Gierzwaluwen van Amsterdam in gevaar. · 
Vogeljaar, 22, 765-770 ; of . 
Mèdedelingenbl ad KtJNV -V~~G-Alda;n , 11e jrg., ni" . 3. 

Noot : · ' · 
~n de :tekst genoemde wijz ·lging van de Bot.Mverordening heeft betrekking 'öp de 
toevoeging 2e ·lid van art. 194 van de 80.L!wverordening, zoals die door de gémeen
teraad op 22 mei 1974 werd aangenomen: 
11 0p dak' '' .:-:kken met een he 11 'ing van meer dan 30° moet de dakbedekking óp zodáni ge 
wijze zijn aangebracht, dat van het dakbeschot uit een voldoende matè vari dam~-
ren:ming kan plaatsvinden". · · · 
~amprerrnning betekent de afvoer va r. in het 'huis geproduceerde waterdamp rjaar büi-
ten dóor imiddel 'van ventilat-: 2). ' ··· . , 

._ i . • • (! 

LITIRAïUUR-INFORMATI E 

Neder1 andse broedvo~els~ Samenste11er : R.M. Teixeira .. 
t even Schcév.aal't. · 

Eind februari is een boek verschene n, waa r vogelend Nederland, 'op zijn zach'tst 
gezegd, reikhalzend naa r héeft uitgekeken. Het betreft hier de Atlá's. van de 
.Ne'derlandse ·broedvo.ge ls; waöraan door meer dan 2000 vogelaars aktief is ·meege.;, 
werkt. Het .resultaa t va n deze samen-,,erking ~ die door S.O.V.O.N. in goedë ban~n 

·.is geleid, is een boek è.at gedurende de komende j-aren een onmisbaf'é''vraágu-, •: 
:baak :zal zijn voor iedere vogeltjesfreak . · . · · · . · 
Van alle broedvoge l soor t en in Neder l and is een kaart opgenomèn ~et daa~op aari
gegeven, in een systeem van g~oene st ippen van vers chill ende grootte (voor moge
lijke, waarschijnlijke en zekere broedgeval len), de broedvers preiding van deze 
soorten gedurende de jaren 1972-J.977 (+ enkele ac:rnvullingen uit 1978). Op ~e te
genoverliggende bl adz ijde v-m rdt 1n een begeleidende tekst het een en ·ander .toege
licht en worden enkel e wetenswaa rdi aheden over de soorten vermeld. A~ri het ~inde 
van deze stukjes staat s teeds een SCh ë) t t i ~g· 1:an· het totale aan.tal broedpar'en in 
ons land. Verder \'JCrd t cok bij elke soort wat literatuur ter verdere verdieping 
gegeven. Van de behandelde soorten is een zwart-wit- tekening opgenomen. 
Na een vluchtige bestud~ring van de atl as ( ik had maar zeer weinig tijd fn ·~er
band met de verschijningsdatum van dit bl ad ( zijn mij enige mefkwaarditje~n 1 

soms oo~ wet (storende dirrgen opgevallen. In de inleiding wordt slechts een keer 
kort vermeld, dat de atlas niet· geschikt is om er planalogischedoeleinden mee 
te ondersteunen. Mijns inzi ens had dit nadrukkelijker gezegd möeten \'IO'rden.Ook 
uit de .begeleidende teksten bi j de verspreidïngskaarten kan men . wel het een · 
en· ander opdiepen wat nie t juist is. Vooral in de geschatte totalen aa,n het ·.· 

. · eind van elk stukje lijkt men vaak wel r:iet'een heel : natte vinger. te _werk gegaan 
·· te ·zijn . . De oeverloper bijvoor bt~e l d wordt, rr.et in de ·vijf onderibeksjaren maar 

één zeker broedgeva l en · verder · waàrnem·i ngen van èxenip 1 aren in de· zomer, metèen 
maar. tot broedvogel met 5-10 paar jaarlijks gemaa kt. · · · .· ··: 
lk kan mij 'Cian· ook · niet aan de indruk onttrekken dat dè=e optimistische behände

. • lingswijze van de 1gegevens gebruikt is om het ·boek vast. aan de (mogelijke) toe-
komstige ontwikkelingen aan te passen. · · 
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Bij, de patrijs kan men lezen dat, de ondersoort Pe:rdix perdix sphagnetorum 
(veenpatrijsJ niet is uitgestorven in N.ederland, zoals werd aangenomen, maar 
dat er zelfs · nog 5500-6000 van. deze vogels in Oost-Nederland voorkomen. Als 
bewijs hiervoor wordt een recent onderzoek gebruikt, dat echter niet op de 
literatuurlijst; bij' de patrijs vermeld wordt, zodat dit gegeven, dat op zijn 
minst twijfelachtig genoemd mag worden, niet te controleren is. 
Van de kievit worqt vermeld dat de eieren niét meer verhandeld mogen worden, 
omdat in 1979 een verbod hierop is ingegaan. De auteur van het stuk over de 
kievit, die ~ertrouwen in de regering zeker niet ontzegd kan worden, hèeft . 
het echter mis, want qit nutti ge verbod is op de lange baan geschoven. De velds:
uil maakt het helemaal bont. Die zou op Texel ~lgemener zijn dan op de ~ridei~ 
waddeneilanden, omdat hier de veldmuis voorkomt. Echter deze woelmuizerisàort :. 
komt helemaal niet voor op Texel. Hier wordt waarschijnlijk de noordse woel
muis bedoeld, aangezien dit (in overig Nederland vrij zeldzame) knagertje wel · 
op dit waddeneiland voorkomt. 
Op sonvnige van de verspreidingskaarten zijn stippen verschoven (bijv. bij de · 

.. bui ze.rd en de orto 1 aan) of middenin een blok met een grotere oppervlakte ge
plaatst (bijv. bij de slechtvalk) om broedparen te beschermen tegen ongewenste 
.belangstelling van eierrapers, al t e enthousiaste vogelaars, fotografen etc . . 

~Mijns ,nziens had di~ bij meer soorten mogen gebeuren, zoals bijv. bij de zeld
zame räfochtige-n. Als een kleinst waterhcen een paar keer zijn territorium ·te
·9E:ln een. bandorname heeft moeten verdedi~en zal hem al snel de lu.st hiertoe ver~ 
·~~hn· eri maar a1 te va~k leidt dit tot het verlaten van het broedterréin. Men 
denke in dit opzicht bijvoorbeeld ook nan de Drentse ruigpootuilen, die în voor
jaarsnachten vaak mechanische rivalen in hun territorium krijgen. Is het dan 
een wonder dat deze vogels, na regelmatig 's nachts dolgedraaid te zijn, pas 
êên keer succesvol hebben kunnen broeden. Wat ik opvallend vond was dat de v~ld
leeuwerik in het grootste aantal blokken als broedvogel is vastgesteld ,(in 1638 
b.lo.kken (98,1% van het totaal)). Zelf had ik eerder verwacht dat de huismus of 
dé- spreEt!.4W met deze eer zou gaan strijken. , : · · · 
Het ·boèk,:ei,ndigt met een behandeling van ·de zeer zeldzame en onregelmatigebroed
vpg~ls~ Ook' worden nog enkele geïntroduceerde soorten beschreven .. Hoêwel 'er. toch 
wef.het, een ,eri a,ider op dit boek valt aan te merken, mag deze uitgavé bij geen 
enkele ornithöloog (beroeps- of amateur) op de werktafel of in de 'boekenkast ont
brf;!ken~ gezien de enorme hoeveelheid nutti!)e en interessante informatie die zij 

. erin ~unnen vinden. · 
\ .. ' SteVen

1
Schoevaart 

2., 11 Vo9ê'1s van de .Grote Rivieren 11
• Onder redactie van L.M.J. van den Ber'gh, . µ.~r~ ,Gerritse, ~!.H.A. Hekking, P.G.M.J. Keij, F. Kuyk. 1 . 

. : Uftgeveri j: Het Spectrum; Utrecht, Antwerpen, 1979, Hfl. 39 ',50, voor leden 
· Vogel be~çherm5 ng .Hfl . 35, .,,- . Besproken door Ed Vel ing. 

Déze ·avifaune 'wîjkt i.n verschillende opzichten af van de boekwerken, di_e de 
,laatste jaren .zijn verschenen (Noord-Brabant, Noord-Holland Noord, Midden-Neder
land~ .Friesland, Texel). In de eerste plaats kunnen wij dit boek nauwelijks ~en 
regionale avifäune noemen: delen van 5 nrovincies worden erin behandeld' . . De 

·sarnens.tellers van di .t boek hebben. de r-ivierlopen qevolgd en zich vo·lkomen terecht 
niet. g~stoord aan provinciale grenzen. ·oat de bovenloop van de Maas 'ende delta 

.va.n de Rijn ~n .,Ma~,s niet ward.t behandeld zal wel 9p praktische overwegfngen zijn 
gebaseerd. Het ·onderwerp verdient zeker de aandacht die. de samenstellers, dát wil 
z~m:ien de. Vogè'lwerkgr:oep Grote Rivieren~ aan di :t gebied hebben· besteed. Waars chi jn-
1 ijk is dit landschap bij velen nog _maar erg slecht b'ekend. Dit boek zal zeker hel-
pen de~e uitspraak te. ondermijnen. . . :. . ' 
Ee~ a~ij~r ;verschilpunt is de opval1ende lay-out, waaraan kennelijk veel aandacht 
is bestéed. De 'voorzijde van het boek bevat öpvallend veel tekst en op dé .achter
kant wordt zelfs een volledige vogellijst op~enomen. Zo zijn er meèi 11 zetgrapjes11

, 


