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DE AVIFAUNA VAN WEST-NEDERLAND 

De laatste tien jaar zijn van veel delen van Nederland speciale streekavifauna's 

uitgegeven. Zo is nu van alle Waddeneilanden, uitgezonderd Ameland, een boekje 

verkrijgbaar waarin een overzicht van de broed- en trekvogels van het eiland gegeven 

wordt. Grotere boekwerken verschenen over de vogels van de provincie Limburg en 

Noord-Brabant. Het eerst genoemde boek was alleen nog maar een overzicht van wat er 

tot dan toe aan ornithologische waarnemingen in Limburg verzameld was. Bij de 

avifauna van Noord-Brabant werd voor een beperkt aantal soorten een speciale 

inventarisatie uitgevoerd. 

Een grote stap vooruit was de Avifauna van Midden-Nederland. Hierbij werd het 

gehele gebied in een groot aantal telgebieden verdeeld, die zoveel mogelijk op alle 

soorten geïnventariseerd zouden worden. In grote lijnen is men ook wel in deze 

opzet geslaagd. Het valt echter zeer te betreuren, dat de bewerkers een 

nauwkeurigheid suggereren, die in werkelijkheid nooit haalbaar kan zijn. Zo wordt 

het aantal Merels voor dit uitgestrekte gebied geschat tussen 30.300 en 30.900. 

Ook heeft men bij het weergeven van de gegevens niet voldoende gewezen op het feit 

dat deze gegevens verzameld zijn in verschillende jaren. Veel vogelsoorten vertonen 

van jaar tot jaar grote aantalfluctuaties. Bij standvogels kan dit veroorzaakt 

worden door het optreden van een strenge winter. Zo was het aantal broedende Blauwe 

Reigers, Goudhaantjes en Winterkoninkjes in 1964 nog niet de helft van het aantal 

van voor de strenge winter van '62-'63. 

Bij trekvogels treden vaak ook grote schommelingen op. De oorzaken hiervan zijn 

vaak veel moeilijker te achterhalen. Zo werd het afnemen van de Grasmus in verband 

gebracht met de Sahel-droogte. Door slecht trekweer kunnen duizenden vogels veron-

gelukken. Ook de vogelvangst in Zuid-Europa spreekt een woordje mee. Een duidelijke 

lijn zoals voor de standvogels in verband met strenge winters aanwijsbaar is, is 

voor trekvogels vrijwel nooit te geven. 

Voor het bewerken van gegevens heeft dit bijvoorbeeld de volgende consequenties. 

Mijnheer A inventariseert in 1974 het Lisser Bos en noteert daar 35 Winterkoninkjes 

en 28 Roodborstjes. Na de strenge winter van '74-'75 gaat hij "Offem" inventariseren 

en noteert daar slechts 11 Winterkoninkjes en 17 Roodborstjes. Na omrekening van de 

oppervlakte van beide terreinen mag dan niet geconcludeerd worden dat het Lisser Bos 

voor beide soorten een veel geschikter biotoop biedt dan het landgoed "Offem".  

Voor het naast elkaar zetten van trekvogelgegevens moet eerst naar vette en magere 

jaren geïnformeerd worden. Zo bedroeg de stand van de Gele Kwikstaart in 1974 onge-

veer 70% van de stand uit 1973. Het klakkeloos naast elkaar zetten van gegevens uit 

beide jaren, zou kunnen suggereren dat het telgebied dat in 1973 werd gedaan veel 

rijker aan kwikstaarten is dan het getelde gebied uit 1974. 

Bij het weergeven van al het telmateriaal voor de Avifauna van Midden-Nederland is  

men af en toe wel enigszins lichtvaardig over bovengenoemde problemen heengestapt. 

Uit het oogpunt van Natuurbescherming is het van het grootste belang dat zoveel 

mogelijk terreinen kwantitatief geïnventariseerd worden. Bij de protesten van onze 

vereniging tegen de aanleg van een nieuwe slag door de Noordduinen was het van 

groot belang, dat we gegevens hadden over het broedbestand in dat gebied. Zo is 

belangrijk dat elke gemeente weet wat er op haar grondgebied eigenlijk te koop is, 

als het gaat om het vast stellen van bestemmingsplannen. 

Op provinciaal en landelijk niveau doen deze problemen zich natuurlijk ook voor. 

De Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland wil ook heel graag het belang 

van natuurgebieden in haar adviezen betrekken. Daartoe heeft ze twee biologen 

aangesteld. Natuurlijk kunnen deze mensen niet alles zelf onderzoeken. Vandaar het 

verzoek van de P.P.D. aan alle natuurbeschermers om zoveel mogelijk aan het 

inventarisatieproject mee te werken. Alle porto- en drukkosten neemt de P.P.D. 

voor haar rekening. Als er in een bepaalde regio geen Vogelwerkgroep actief is, 

dan is de P.P.D. bereid een amateurornitholoog voor twee maanden in dienst te 

nemen om in het onderhavige gebied een broedvogelinventarisatie uit te voeren. Op 

deze manier werden grote delen van Goeree reeds geïnventariseerd. Zo zullen in 

1975 waarschijnlijk wel 5 mensen op kosten van de P.P.D. aan het werk gezet kunnen 

worden in enkele afgelegen gebieden. 

Onze gemeente is ingedeeld in de Regio Leiden. Deze regio telt ruim 60 telgebieden, 

variërend in grootte van 200 tot 500 ha. In 1973 en 1974 werden reeds 26 gebieden 

geheel geïnventariseerd, waarvan onze afdeling er 10 voor haar rekening nam. 
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Ook voor 1975 staat weer een serie telgebieden op het programma. Deze gebieden 

liggen vrijwel alle op de lijn Voorhout-Hillegom. We zouden het erg op prijs  

stellen als de groep mensen die steeds inventariseert, uitgebreid zou kunnen 

worden. Daarvoor is het echt niet noodzakelijk dat men alle vogelgeluiden feilloos 

kan thuisbrengen. Zo is het toch voor ieder van ons mogelijk de zwaluwen en witte 

kwikstaarten in een bepaald gebied te tellen. Ook het vaststellen van Meerkoeten, 

Knobbelzwanen e.d. zal wel voor niemand problemen opleveren. Het opsporen van 

Bosrietzangers, Glanskoppen en Boompieper laat u dan maar aan anderen over. Als u 

eerst eens een jaartje wilt meedraaien met een ervaren inventariseerder, dan kunt 

u zich hiervoor ook opgeven. 

Alle inlichtingen hierover bij:    J.van Dijk 

L.Hellenberghof 32  

Noordwijk aan Zee 

telefoon: 01719-7114  

na 28 febr. 10833 

 

-------------- 

 

Medewerking gevraagd inventarisatie 

van dode vogels op Noordwijks strand 

 

Vanaf winter 1966/1967 heeft H.v.d.Linden regelmatig het  

strand gecontroleerd op dode vogels. 

Door studie heeft hij de laatste 2 seizoenen hieraan  

niets meer kunnen doen. 

Het zou jammer zijn als achter dit belangrijke werk  

zonder meer een punt zou worden gezet. Door de dode  

vogels te inventariseren kan men een indruk krijgen  

of het lozen van stookolie inderdaad minder wordt. 

Van september loop ik wekelijks 4 kilometer strand  

af. Helaas vind ik zelf dat deze wekelijkse tocht  

niet voldoende is vooral als het in het begin van de  

week behoorlijk stormt. Zodoende vond ik een aantal  

dagen na een storm alles ondergestoven. 

Graag vraag ik medewerking. Dit is heel eenvoudig  

te realiseren. Een ieder die een dode vogel op  

het strand vindt, moet dit noteren met datum en vind- 

plaats. Om de 250 meter staan er genummerde palen dus  

dit schept geen problemen. Dode vogel daarna in een  

kuiltje begraven, zodat deze niet voor een 2e keer  

geteld wordt. 

Gegevens graag doorgeven aan: 

 

E.Aartse 

Joh.Molegraafstraat 6  

Noordwijk 

te1.4268 

na 28 febr.14268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




