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en 111 Zwarte Zeeëenden, 1 Zeekoet, 1 langstrekkende alkachtige en een Kuif-
aalscholver. Op de camping werd 's avonds nog een Griel gehoord. 
 
15 oktober. Deze dag werden 328 Zwarte Zeeëenden gezien, 3 Noordse Stormvogels, 
alweer een Zeehond, 124 Jan van Genten, 2 Zeekoeten, 12 Kleine Jagers, 1  
Sperwer, 46 Alk/Zeekoeten, 10 Turks Tortels, 7 Aalscholvers, Sijsjes, 8  
Jagers spec., 4 Middelste Jagers, 1 Grote Jager, 9 Alken, 8 Roodkeelduikers,  
5 Parelduikers, 27 duikers spec., 2 Middelste Zaagbekken en 1 mannetje Blauwe 
Kiekendief. 
 
16 Oktober. Zoals gewoonlijk 1 zeehondonkop(de rest zat onder water), 2 Gro- 
te jagers (waarvan 1 ex op 20 m uit de kust achter een Zilvermeeuw aanzat). 
Opmerkelijk waren 2 Zwartkopmeeuwen in een tweede winterkleed ter plaatse.  
Verder zagen we 3 duikers spec., 2 Aalscholvers, 2 Grauwe Ganzen, 39 Jan  
van Genten, 9 Kleine Jagers en 2 Alken ter plaatse. Onderweg naar de cam-  
ping zagen we 1 Bonte Kraai en twee Roeken. 
 
Alle dagen waren er veel Geelgorzen aanwezig. Door andere vogelaars werden  
verder landinwaarts nog gezien Ooievaar, Grauwe Gors, Ortolaan, Klapek- 
ster, IJsvogel en Kleine Vliegenvanger. 

 

 
We danken onze chauffeur en onze kok die ons  
heeft gereden, het eten zo lekker heeft klaar 
gemaakt en die alles zo prima geregeld heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
Arnold Meijer. 

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

 
Waar staat die vogel in mijn Vogelgids? 
 
Het snel kunnen vinden van een afbeelding of een beschrijving in een vogel- 
boek, zonder het register te raadplegen, valt dikwijls niet mee. 
Het overkomt niet alleen mensen die maar sporadisch een vogelboek ter hand  
nemen; ook doorgewinterde vogelaars hebben soms grote moeite om in een  
vogelboek een bepaalde soort snel te vinden. Dat laatste komt niet zozeer  
door de onhandigheid van de gebruiker, maar meer door de veranderingen  
die af en toe in de volgorde van de vogelsoorten wordt aangebracht. 
 
In elk vogelboek zijn we gewend om voorin de futen, de stormvogels en de  
reigers te vinden. Hierna komen meestal de eenden, ganzen en zwanen, gevolgd  
door de roofvogels. Ook verwachten we achterin de vinkachtigen en gorzen aan  
te treffen. Over wat er in het brede midden staat, zijn we minder zeker. 
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Staan de kraaien nu voor of achter de lijsters? Waar moet ik de Grauwe  
Klauwier ook al weer zoeken? Toch zijn laatstgenoemde vragen nog maar detail- 
vragen. Over de hoofdlijnen zijn alle systematici het tegenwoordig wel eens. 
Vergelijk maar eens een vogelboek van voor 1940 met een vogelboek van nu.  
In de Jan Verweybibliotheek liggen wel een aantal vogelboeken van voor  
1940, waar dit goed te zien is. In die boeken wordt helemaal niet begonnen  
met duikers, futen en reigers, maar met zangvogels! 
Hoewel de hoofdlijnen tegenwoordig aardig vast liggen, zal het de regelma- 
tige gebruikers van vogelboeken onder ons toch wel zijn opgevallen, dat  
binnen de families de volgorde nogal eens gewijzigd wordt. In de familie van  
de Anatidae (eendachtigen) wordt nu begonnen met de zwanen, gevolgd door  
de ganzen en daarna pas de echte eenden. Bij de duikers staat niet langer de 
Parelduiker op de eerste plaats, maar de Roodkeelduiker. Al deze wijzigingen  
zullen worden doorgevoerd in tijdschriften, waarnemingenrubrieken en vo- 
gelgidsen. De lijst die momenteel wordt gebruikt, is opgesteld door onze  
landgenoot Prof.Dr.K.H.Voous, een systematicus met internationaal gezag.  
De zgn. "Vooussequence", voor het eerst gepubliceerd in 1978 in het  
blad "Ibis", zal worden gebruikt in alle vogelboeken die in West-Europa  
en Noord-Amerika in de komende 10-20 jaar zullen worden gedrukt. 
Laatst was ik in de gelegenheid om een lezing van Prof.Voous bij te wo- 
nen. Hij gaf een boeiend referaat over de volgorde der zangvogels, waar- 
bij hij ook enkele ideeën besprak, die aan zijn volgorde ten grondslag  
liggen. Enkele hoofdlijnen uit deze lezing wil ik hier graag doorgeven. 
 
Bij elke indeling van het vogelrijk bestaat de eerste indeling altijd  
uit niet-zangvogels (Non-Passeriformes) en zangvogels (Passeriformes).  
De volgorde waarin de families geplaatst worden, hangt samen met de  
"leeftijd" van de familie. Vergeleken met de zoogdieren zijn er van vogels  
maar weinig fossielen gevonden. De belangrijkste reden hiervan is ongetwij- 
feld, dat de beenderen van vogels sneller afgebroken worden dan van zoog- 
dieren. Toch is er met name van de Non-Passeriformes (niet zangvogels) wel  
zoveel gevonden, dat op grond van fossielen tot een eerste grove indeling  
kan worden overgegaan. Hierna wordt gekeken naar de mate van ontwikkeling  
binnen de familie. Families worden primitief genoemd als er weinig soortvor- 
ming heeft plaatsgevonden en als die soorten in één of enkele biotopen  
kunnen leven. Zo staan de duikers aan het begin, omdat er op de gehele aar-  
de slechts 4 soorten duikers bestaan. Deze vier soorten zijn alle zeer 
sterk op het water aangewezen. Bij de Anatidae is van een veel grotere ver-
scheidenheid sprake: het aantal soorten is enorm, ze komen overal op aarde  
voor (uitgezonderd in woestijnen) en ze bewonen sterk uiteenlopende bio-  
topen.  
Op grond van dit soort overwegingen bestaat er een grote eenstemmig- 
heid over de volgorde van de families van de Non-Passerformes: 
duikers - futen - stormvogels - stormvogeltjes - Jan van Genten - aalschol- 
vers - pelikanen - reigers - ooievaars - ibissen - flamingo's – eendachti- 
gen - roofvogels - hoenders - rallen - kraanvogels - trappen - steltlopers –  
jagers - meeuwen - sterns - alken. 
Daarna volgen zandhoenders - duiven - koekoeken - uilen - nachtzwaluwen - 
gierzwaluwen - ijsvogels - bijeneters - scharrelaars - spechten. 
Bij de eigenlijke zangvogels ligt het wat moeilijker. Het aantal fossie- 
len is gering en de soortvorming en specialisatie is vaak zo enorm, dat  
elke voorkeur willekeurig lijkt. 
Grofweg kan men drie grote groepen onderscheiden. 

1. De insecteneters van de Oude Wereld (Eurazië en Afrika) 
2. De zangvogels van de Nieuwe Wereld met 9 slagpennen (9 i.p.v. 10  
   slagpennen wordt als een verder voortgezette ontwikkeling beschouwd) 
3. De groep van kraaien, spreeuwen, wielewalen, paradijsvogels en alles  
   daaromheen. 

In het beroemde "Handbook of British Birds" was de onderlinge volgorde  
van de zangvogels 3-2-1. Ook de beroemde Vogelgids (Ned.bewerking van  
J.Kist) kende deze volgorde. Een commissie van zeven wijze mannen stelde in  
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1954 de volgorde 1-2-3 voor (het Baselcompromis). Verder zijn er nog boeken  
met de volgorde 3-1-2- en 1-3-2 verschenen. Bij al deze verschillen was men  
het wel eens over de plaats van leeuweriken en zwaluwen! Deze families waren  
niet in te delen bij de genoemde opsplitsing in drieën en hoe bestaat het:  
iedereen plaatste deze families aan het begin van de Passeriformes (zang- 
vogels). Volgens Prof.Voous is er echter geen enkele reden om hiermee te  
beginnen. 

Wel iets waarmee rekening wordt gehouden, is het zgn. laatste oecolo- 
gisch niveau. Lijsters die bessen afrukken en ineens doorslikken, hebben  
niet het niveau bereikt van een Kruisbek die een dennekegel bewerkt of van  
een Groenling die zaden kan pellen. Dit criterium heeft er o.a. toe geleid  
dat in de modernste vogelgidsen de Appelvink bij de vinken niet meer als  
eerste wordt genoemd, maar juist als laatste. 

Toch moeten we niet denken, dat de plaats van elke soort beredeneerd  
kan worden. Volgens Prof.Voous moeten we denken aan een druiventrosvormig  
model als we het hebben over de ontwikkeling van de zangvogelsoorten.  
Aan de buitenkant van de druiventros zien we dan de soorten die we  
kennen. Hoe de verbindingen en ontwikkelingen binnen de tros zijn ge- 
weest, is vaak geheel niet bekend. Moet je bijvoorbeeld de Heggemus bij  
de gorzen zetten? Heggemussen hebben een krop; is de Heggemus daarom een 
dunsnavelige gors? 
 
In de afgelopen decennia heeft men geprobeerd om door allerlei bioche- 
misch onderzoek verwantschappen tussen families en soorten onderling te  
ontdekken. Zo heeft men de eiwitten in de ooglens onderzocht, de structuur  
van het stuitkliervet, de moleculaire opbouw van het spierweefsel. Dit  
alles heeft weinig tot niets opgeleverd. Onderzoek dat waarschijnlijk veel  
meer gaat opleveren, is het onderzoek naar de DNA-moleculen. Indien het  
mogelijk is de DNA-moleculen van twee soorten met elkaar te versmelten,  
bestaat volgens de onderzoekers Sibby en Ahlquist een zekere verwantschap  
tussen die soorten. Het DNA-onderzoek is vooral interessant als het gaat  
om soorten die dicht bij elkaar staan. Zo heeft dit onderzoek al geleid  
tot de bewering dat de Heggemus en de kwikstaarten verwant zijn aan de  
vinken. Volgens Prof.Voous kunnen we van dit onderzoek nog veel verwach-  
ten, niet alleen bij de zangvogels, maar ook bij de niet-zangvogels.  
Zo heeft de veronderstelling dat de Amerikaanse gieren nauw verwant zijn  
aan de ooievaars reeds de wereldpers gehaald! 
 

Jelle van Dijk 
 

-------------- 
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VIJF MILIEUPROBLEMEN 
 
Minister Winsemius van Milieubeheer wil de komende jaren zijn geld en  
mankracht in de eerste plaats inzetten voor het oplossen van vijf ernstige 
milieuproblemen. Dat zijn: de verzuring, de overbemesting, verspreiding van 
milieugevaarlijke stoffen, verwijdering van afvalstoffen en de geluids-,  
stank- en veiligheidsproblemen. Voor het milieu is volgend jaar 608 mil- 
joen gulden beschikbaar. Het meeste geld wordt gereserveerd voor de  
bodemsanering (186 miljoen). 
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