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De problematiek van het inventariseren van broedvogels.  
 
Door veel vogelwerkgroepen in ons land wordt in het voorjaar een broedvogelinven-
tarisatie uitgevoerd. Meestal wordt geprobeerd alle soorten in een terrein zo 
nauwkeurig mogelijk te tellen. Als een terrein te groot is om door één persoon 
geïnventariseerd te worden, wordt het gebied in verschillende kavels verdeeld, 
waarna voor elk kavel een inventarisator wordt gezocht. Aan het einde van het 
broedseizoen worden door de coördinator alle gegevens verzameld. In een verslag 
worden de behaalde resultaten neergelegd, waarna publicatie in het afdelingsblad 
volgt. Hierbij worden de resultaten vaak vergeleken met die van voorgaande jaren,  
en soms worden allerlei oorzaken van de geconstateerde veranderingen opgesomd.  
Over de kwaliteit van de deelinventarisaties en de invloed daarvan op het eind- 
resultaat wordt zelden of nooit gesproken. 
 
Aan de problematiek van het inventariseren wordt in ons land sinds enkele jaren 
intensief aandacht besteed. Aan de Universiteit van Nijmegen is Dr.Paul Opdam 
begonnen met een onderzoek naar de betrouwbaarheid van inventarisaties. Op 20 dec. 
1980 hield hij hierover een helder betoog op de jaarvergadering van SOVON/ 
Contactorgaan voor Vogelstudie. Omdat ook onze vereniging elk jaar weer een behoor-
lijke inventarisatie-activiteit ontwikkelt, lijkt het mij van belang de hoofd- 
zaken van Opdams uiteenzetting hier weer te geven. 
 
I de voorbereiding van de inventarisatie 
Bij elk onderzoek moet men eerst de doelstelling formuleren. Wil men b.v. alleen 
weten welke soorten er in een bepaald duingedeelte broeden of wil men ook de aan-
tallen zo nauwkeurig mogelijk vaststellen. 
Heeft men de doelstelling geformuleerd, dan moet de groep een methode vinden om  
het gewenste doel te bereiken. Wil men proberen het aantal broedparen van elke  
soort zo nauwkeurig mogelijk te tellen, dan kiest men gewoonlijk voor de karterings-
methode. Hierbij worden op een kaart van het telgebied alle zingende ex. genoteerd. 
Bij de turfmethode worden de talrijke soorten niet op een kaartje aangetekend,  
maar alleen geturfd. Vergeleken met de uitkomsten van goed uitgevoerde karterings-
projecten, mist men bij de turfmethode van een groot aantal soorten een aanzienlijk 
deel van de populatie. In de proefgebieden van Opdam bleek, dat met de turfmethode 
de volgende percentages werden gescoord van de totalen die bij een goed karterings-
onderzoek in hetzelfde gebied waren vastgesteld: 
Fitis 90-100 %, Zanglijster 53-67 %, Tuinfluiter 43-72 % en Heggemus 36-54 %. 
Het is voor de samensteller van een inventarisatierapport dus van groot belang dat 
hij weet, volgens welke methode zijn medewerkers in het veld bezig geweest. 
 
Ale een onderzoek niet tot doel heeft het aantal broedparen zo nauwkeurig mogelijk 
vast te stellen, kan men ook gebruik maken van een transecttelling of een punt-
transecttelling. Bij een transecttelling loopt men een bepaalde route, waarbij  
alle zingende vogels genoteerd worden. Bij elk bezoek wordt steeds dezelfde route 
gelopen. De route wordt zo gekozen, dat de strook aan weerszijden van de route  
(het transect) een kenmerkend deel van het landschap is. Bij de punttransect- 
telling (P.T.T.) stopt men op een aantal punten op de route. Op deze punten staat 
men steeds 10 minuten stil en noteert alleen dan de waargenomen vogels. Vooral in 
het buitenland worden deze methoden vaak toegepast in homogene landschappen 
(Finland, Zweden en Frankrijk). In ons land werd de transecttelling-methode toe- 
gepast door Prof.Dr.D.M.de Vries uit Wageningen. De laatste jaren heeft SOVON 
dergelijke tellingen op verschillende plaatsen in ons land georganiseerd. 
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Heeft men voor een zo volledig mogelijke inventarisatie gekozen, dan wordt door- 
gaans de karteringsmethode gebruikt. Ook dan gaan we er van uit dat elke medewerker 
zijn beste beentje voor zal zetten en dat er vaak voor dag en dauw op uit getrok- 
ken zal worden, dan is het goed om bij de volgende punten toch nog stil te staan: 
 
II de uitvoering van de inventarisatie 
 
1. de tijd van de dag 
Bij veel soorten loopt de zangactiviteit (en daarmee de trefkans) in de loop van  
de dag sterk terug. Een talrijke soort als de Merel zingt vooral van een uur voor 
zonsopkomst tot zonsopkomst. Een half uur na zonsopkomst zingt nog maar 10-20 %  
van het aantal aanwezige mannetjes! Mensen die niet vroeg opstaan, kunnen dus 
onmogelijk het juiste aantal Merels vaststellen. Ook zullen inventarisatoren die  
bij elk bezoek op de zelfde plaats hun ronde beginnen, steeds aan het begin het 
grootste aantal Merels tegenkomen. Bij een goede inventarisatie moet dan ook bij de 
tellingen op verschillende punten gestart worden, om in elk deel van het terrein 
tenminste eenmaal de maximale zangactiviteit te kunnen beluisteren. 
 
2. de spreiding van het aantal bezoeken  
Om het aantal aanwezige broedparen zo nauwkeurig mogelijk te tellen, moet men niet 
alleen in april en mei het terrein bezoeken, maar zijn bezoeken in maart en juni  
ook noodzakelijk. Vooral bezoeken in juni worden vaak overbodig geacht. Toch is  
het pas in juni goed mogelijk om soorten als Bosrietzanger en Wielewaal te in- 
ventariseren. Ook voor andere soorten geldt, dat eind mei en juni zeer geschikte 
tijden zijn om te inventariseren, omdat juist in die tijd van het jaar veel  
soorten een maximale zangactiviteit ontwikkelen. Zo zingen Vinken in juni en juli 
veel frequenter dan in april en mei, maar de Heggemus moet in maart tot begin  
april ontdekt worden, omdat deze soort dan vooral zingt. Er zijn maar weinig soor- 
ten (zoals b.v. de Tjiftjaf) die van maart tot in juli blijven zingen. 
 
3. de loopsnelheid tijdens het inventariseren 
Uit het onderzoek van Opdam blijkt, dat men niet langzaam genoeg kan lopen. Veel 
vogels zingen met ruime tussenpauzes. Bij een stevig wandeltempo is het mogelijk  
een aantal territoria te missen, omdat de vogel tijdens het snelle passeren van de 
inventarisator net niet zong. 
 
4. interpretatie-criteria 
Na afloop van het broedseizoen ontvangt de coördinator de telstaten van de di- 
verse medewerkers. Meestal weet hij niet hoe deze telstaten ingevuld zijn. De  
ene inventarisator zal een broedvogel op zijn lijst noteren als hij drie maal  
op de zelfde plaats de zang heeft waargenomen, terwij1 een andere teller al na  
twee waarnemingen tot een broedgeval zal besluiten. Vooral als het aantal bezoeken 
aan een terrein niet al te groot geweest is, kunnen hierdoor enorme verschillen  
in de totaalstaat ontstaan. Vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren, 
wordt ook vrijwel ondoenlijk, indien de coördinator niet weet, hoe in de versohil- 
lende jaren door iedereen gewerkt is. 
 
5. verschillen tussen de waarnemers 
Er zijn mensen die met de beste wil van de wereld geen Goudhaantjes en Sprink-
haanrietzangers kunnen inventariseren, omdat hun gehoor de zang van deze soorten 
niet registreert. De grootste verschillen ontstaan echter niet door dit soort 
zaken, maar door verschillen in ervaring. Een Zweeds onderzoek toonde aan, dat de 
verschillen tussen de uitkomsten van ervaren tellers (bij een gelijk aantal bezoeken 
in hetzelfde bos) niet verontrustend groot waren, 
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6. weersomstandigheden  
Iedereen weet, dat bij koud, winderig en/of regenachtig weer de zangactiviteit 
gering is. De teller zal bovendien met dit soort weersomstandigheden wellicht  
wat later opstaan dan anders, terwijl hij ook wel korter in het terrein zal  
blijven. Vooral als bij inventarisaties die alleen in het weekend worden uitge-
voerd, enkele weken achtereen het weer slecht is kan het resultaat hierdoor  
sterk negatief beïnvloed worden. 
 
8. intraspecifieke verschillen 
De éne soort valt veel meer op dan de andere. Dit kan komen door: grootte, veren-
kleed, gedrag en geluid. Uit het onderzoek van Opdam blijkt, dat men bij één bezoek 
de volgende percentages van het totaal aantal paren (vastgesteld na 20 bezoe- 
ken) kon aantreffen: Winterkoning 57 %, Zanglijster 5 %, Zwartkop 37 %, 
Pimpelmees 27 %, Boomkruiper 18 %, en Vlaamse Gaai 11 %. 
 
Bij het uitvoeren van inventarisaties zal men zo nauwkeurig mogelijk het aantal 
broedparen trachten vast te stellen. Van de hiervoor genoemde zeven punten zijn  
de laatste twee in het geheel niet te beïnvloedden. De problemen bij punt vijf 
probeert elke vogelwerkgroep zo goed mogelijk te omzeilen, door de meest ervaren 
mensen aan te zoeken. Als dit redelijk gelukt is, wordt meestal te snel gedacht,  
dat de uitkomsten van het onderzoek ook wel een betrouwbaar beeld van de werkelijk- 
heid zullen opleveren. Te weinig wordt rekening gehouden met de eerste vier pun- 
ten, die wel manipuleerbaar zijn. Natuurlijk wordt elk inventarisatie-onderzoek 
geplaagd door het feit, dat een aantal (al of niet ervaren) tellers niet genoeg  
tijd aan het veldwerk kan of wil besteden. In dergelijke gevallen redeneert men al 
spoedig: beter iets dan niets. Hierna worden de resultaten van de matig bezochte 
kavels verder zonder commentaar bij het totaal van het gehele gebied geteld.  
Uit dit alles komt natuurlijk de vraag naar voren, hoe vaak men dan een gebied  
moet bezoeken om b.v. 90 % van het aantal werkelijk aanwezige broedparen te 
registreren. 
Bij de Winterkoning haalt men b.v. al na 6 bezoeken die 90 % maar bij de Heg- 
gemus heeft men na 15 bezoeken de 90 % nog niet te pakken. Paul Opdam stelt dat  
een kavel van 20 ha bosgebied toch echt wel 10 bezoeken van 1-1½  uur - gespreid 
over de periode maart / juni- nodig heeft, om in de buurt van de 90 % te komen. 
 
Bij het trekken van conclusies aan de hand van inventarisatierapporten uit ver-
schillende jaren, moet men dus erg voorzichtig zijn. Vooral bij de talrijke soorten 
zijn bepaalde ontwikkelingen moeilijk te signaleren. Een bepaalde trend wordt  
soms wel zichtbaar, als we beschikken over een serie uitkomsten van opeenvolgende 
jaren. Zo kunnen we uit de inventarisaties van de Noordduinen duidelijk aflezen  
dat Geelgors en Grauwe Klauwier geheel verdwenen zijn, maar over de stand van de 
Roodborst is in feite niets op te merken. 
 
Omdat steeds vaker inventarisatierapporten worden gebruikt bij het opstellen  
van allerlei beheersplannen, is het van groot belang, dat ook onze vereniging bij 
haar inventarisaties met eerder genoemde zaken rekening houdt. 
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