door Simon de Waard
In het verslag VBn mijn belevenissen op .. De Beer"
gedurende het brocdseuoen in 1948. evenals in het
korilleleden verschenen artikel van mijn vtiend Van
den Oord over de lachstern, hebt u kunnen leun
hoe wij in t 948 tevergeefs naar het nest van deze
.. slem mei de meeuwensnave'" gezocht hebben.
Er waren locn naar alle waarschijnlijkheid twee
paren, waarvan één paar zich geregeld vertoonde in
de omgeving van het zg. Palen pad en het andere
paar aan de Zuidpunt: zoals gezegd zijn wij er in
'48 niet in geslaagd ecn nest te .... inden. wat echter
de mogelijkh eid niet uitsluit. dat ze er 16én reeds

gebroed hebben I
Tot en ·met 1948 woren in lotaal drie of eigenlijk
vi er hroedgevollen van de loch stern in ons land
geconstateerd . Het eerste dateert van 193J. toen de
heer S . d e Jager. die in die jaren in het broe.dseizoen
bewo~er op De Beer was. de voldoening smaakte op
zijn domein het eerste nest met tw ee eieren van de
lachstern Ie vinden. Hel tweede nest werd in 1944
gevonden door de heer B. SIerkenburg. die bij hel
folograreren van grote sterns op de Mokkumerwaard
bij Makkum (Fr.) een paartje slems opmerkte. dat hem
opgevallen wa s door de lachende geluiden . die de
vogels lielen horen en die hij. zoals bleek terecht.
voor lach sterns hield: het nest bevatte twee eieren.
die enkele dellen later helaas leeg,;:edronken bleken.
waarschijnlijk door zworte kraaien. Het derde broedgevol werd vastgesteld door de heer H. v. d. Lee.
die in 1945 op een eilandje in de tocn geïnundeerde
Wieringerrneerpolder een nest vond met twee eieren.
die na enilile weken uitkwamen: in de:z.elfde omgeving
vond de heer C. Bais. jachtopziener. op de 24ste
Juli een nest met één ei. dal na enige tijd verlaten
bleek. Dat waren dus tot en met 1048 ·de met zekerheid geconstateerde broedRevallen in ons land.
Voor het geval u niel mocht wetcn wanr de broedgebieden van de lachstern gelegen zijn. kan ik u

Met foto 's van de schri;ver en le'llA-.
ning uan A. van J en Oord.

mededelen. dat h;j in hoofdzaak broedvogel ;s in
het M;ddellandsc Zeegebied. het Zwarte· en Kaspische Zeegebied. in Klein Azië. T urkeslan. Perzië.
India en op Ceylon en verd er zijn er in Midden. en
West -Europa nog enige geh eel geïsoleerde broedplaatsen van de lach stern bekerid . De belangrijkste
van de Westeuropese broedplaatsen liguen in Denemarken. vooral in het Westen en Noorden van

Jutland.
Volgens vele ornithologen z.ouden de lachsterns. die
tussen 1930 en 1940 op de Noordrriese eilanden
Norderoo!l en Amrum gebroed hebben. al'komstig
zijn geweest van de Deense populatie. Ook de la~h
sterns. dic bij ons vooral in Augustus in de omgeving
van het IJsel meer en speciaal aan het Amstelmeer
soms in vrij grote aantallen op de trek waargenomen
worden. zullen wel van Deense komaf zijn. Tegenwoordig wordt de lachstern bij ons veeliaIrijker
op de trek waargenomen dan vroeger en dit 'is
eigenlijk heel merkwaardig. want. :z.oals bekend. gaat
dc Ischslem in Denemarken als broedvogel juist de
Iaatsi c tien tallen jarcn sterk in a antal achteruit.
Vandaar dat wel verondersteld wordt. o.a. door
Van der M eer. Emeis en ook Haverschmidt 1). dat
cr mogelijk nog "kolonies van lachsterns zijn. die nog
niet bekend :(ijn. waarbij bijvoorbeeld gedacht wordt
aan sommiQ'c plaatsen op het vasteland van SJeeswijl<-Hoistein.
Mochten wij in 1948 geen succes boeken. in 1040
zijn Van den Oord en schrijver dezes er wél in
geslangd een nest van de lach stem te vinden. Op
29 M ei. toen we onderweg waren naar de Zuidpunt
VEl n De Beer. waar wij de lachsterns hoopten te zullen
zien. verschenen halverwege de stra ndvlakte twee
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exemplaren boven ons, die voortdurend alarmeerden.
Plat op hel sIrand liggend. volgden wij meI de
kijk er de twee vogels. die zich geleidelijk in zuideJijl<e
richling bewogen en. na enige Hjd rondgevlogen te
hebben boven een complex lage duintjes. daar neerstreken.
De vogels werden in de vlucht. evenals bij het neerstrijken en het stil op de grond staan. voortdurend
aangevallen door visdieven. Wij veronderstelden
daarom. dat de lachsterns neergestreken waren om
eieren van de visdieven te roven. vooral om dat de
lachsterns zo spoedig opvlogen en na korte tijd op
een andere plaats in dezelfde omgeving opnieuw
neerstreken. Na enige tijd keerden ze echler terug
naar dezeHde plaats, waar wij ze de eerste maal
hadden zien neerstrijken . Ondanks de grote afstand
zagen wij dUidelijk, dat één van de vogels ging
zitten: de tweede vogel bleef in de nabijheid slaan.
Toen na eniR'e lijd geen verandering in de houding
van de vogels gekomen was. achtten wij het ogenblik
gekomen. om op die plaats een onderzoek te gaan
instellen. Zo gauw wij oni op weg begaven. gingf"n
alle in de omgeving broedende vogels. de lachsterns
incluis. onder alarmerend geroep op de vleugels.
Op de plaats aekomen. waar wij de ene vogel hadden
zien zilten. ontdekten wij tot onze grote vreugde een
nest kuiltje met twee eieren. Op een ninke afstand van
het nest improviseerden wij van een kist en wal
planken. die wij op het strand vonden. een schuilhut vanwaaruit ik. nadat Van den Oord zich verwijderd had. na enige tijd de twee lachsterns pogingen
zag doen op de schelpvlakie in de buurt van het nest
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neet te strijken. De lachsterns werden daarbij ~oort
durend door de partners van de in de oml1eving
broedende visdieven herti~ aangevallen. zodat het
geruime tijd duurde. eer de vogels definitier neerstrel<en. Eén van de vogels begaf zich naar het nest
en uing zitten broeden, de andere bleef op enige
afstand van het nest staan en ging zich in . de
veren pluizen.
Na een uurtje kwam Van den Oord mij weer alhalen.
Wij lieten de schuilhut staan en nadat ik uit een
vijftal vi sdieven nesten. die op en naast het ..Iachslernduintje" lagen, de eieren weguenomen had,'ver-
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lieten wij de omgeving. lk hoopte door het verwijderen
van de visdiefeieren de lachsterns aan een rustiger
omgeving te helpen. De naaste visdievennesten lagen
nu op ongeveer 20 meter arstand (er zijn daarna
geen nieuwe nesten van visdieven in de onmiddellijke omgeving van het lachsl ernnest verschenen).
Die nacht sliep ik zeer onrustig. gekweld als ik werd
door de gedachte. da.t door onze manipulaties een
meeuw of een scholekster de lachslerneieren ontdekt
en leeggedronken zou hebben. 11, had dan ook pas
rust. toen ik de volgende morgen op het strand
komend vanuit de verte door de kijker de lachslerns.

één ziHend en één staande. op het duintje zag. mBer
werkelijk opgelucht voelde ik me pas, loen ik bij het
nest bvam en de eieren zag 1 Ik heb nog niet vermeld.
dat de eieren een dUidelijk verschil in kleur en áfmetingen verloonden. Het ene ei was groenig van
kleur en mat 49.1 x 36.2 mmo het andere ei was
geelbruin van kleur en mat 50.7 x 34.4 mm (gemeten
door F. P. J. Kooymans). Op de foto zijn deze
verschillen lamelijl< goed te zien.
Diezelfde dag heb ik, geholpen door een kennis, de
schuilhut op enige meters nrstend van het nes!
geplaatst cn nado.t mijn helper verdwenen was en de
vOile Is bij het nest teru g"ckeerd waren. enkele filmopnamen en foto's ven de lachsterns gemaakt.
Voordat de vogels neerstreken. werden ze. evenals
de vorige dag, bij het rondvliegen steeds aangevalJen
door visdieven: meestal ontweken de lachstern,<;. de
aanvallers zonder afwerende beweflingen te maken
of gelUiden voort Ie brengen. Bleven de lachsterns op
de broedplaats passief bij het overvliegen van sterns
(ook van grote slerns). zodra een kapmeeuw in de
buurt 'kwam. werden zij opgewonden en riepen luid
.. Ijehilh, Ije·hilh", ook wel .. hilhilbilhilh", dezelfde
geluiden. die de lachsterns laten horen als zij alarmeren, waarbij dán voor. I het "hilhilhöhilh" gehoord
wordt. Het zijn nasale geluid en. zodat men, om een
goede indruk te krijgen van de lachsterngeluiden .
dez.e dan ook door de neus uit moet spreken. Bij het
aflossen riep de aflossende vogel zeer druk tje-huk
Oe-huh. soms met de navel bijna gesloten. soms met
geopende snavel en dán klonk het zeer luid en h·.,d.
De op het nest zittende vogel maakte binnensmondse
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g'eluidjes. strekte zich plat op het nest uit en vloog
meeslal plolseling we~ op hel ogenblik. dal de aflossende vogel dicht genaderd was.
Wanneer de vogels naast elkaar stonden, was er
een duidelijk verschil in houding: de ene vogel stond
fter rechtop. de andere had een meer gebogen
houding. Waar ik meermalen vanuit de schuilhut bij
vogelSaalten. waarvan de sexen met zekerheid te
onderscheiden zijn. waargenomen heb. dat het vrouwtje, vooral wanneer zij in de buurt van het mannetje
verkeert. een timide houding aanneemt. lag hel voor
de hand de "nederige" lachstem voor het VTOuwtje.
de ..fiere" voor h e t mannetje te houden.
Toen ik na enige opnamen gemaakt te hebben.
voorzichtig de camera weghaalde om de lens te
kunnen verwisselen. schrok het broedende .. vrouwtje" : ze vloog von . hel ncst om enige meiers verder
weer neer Ie slrijke'h. Vrij spoedig daarna kwam hel
.,mannetje" me.1 een visje in de snavel. dat hij de van
hel nesl gevlogen vogel oonbood. die hel onmiddellijk
accepteerde en inslikte. Het "mannetje" draalde in
extasehouding om het "vrouwtje" heen. om haaT
daarna met zijn borst in de richting van het nest te
duwen : vooral in die ogenblikken viel het verschil
in houding van de beide vogels zeer in het oog.
Na veel heen-en .wee r~edraai naderde hel "vrouwtje"
lopend het nest, om dan op de eieTen plaats te nemen.
Toen er nog visdievennesten in de onmiddellijke
omQ'eving lagen en de lachsterns, gehinderd als zij
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werden door de sleeds aanvallende visdieven. geen
kans kregen dicht bij hun nest neer te strijken.
naderden zij dit steeds 16pend. Na de verwijdering
daalden de lochsle,"s echler meeslal op of vlak
naast het nest. behalve wanneer zij door het een of
ander verontrust waren .
In de morgenuren was de partner sleeds in de nabijheid van de broedende vogel . 's middags bleef hij
echter urenlanl1 uit de buurt. Toen ik enkele uren in
de schuilhut had cezeten. kreeg ik last vnn een
hinderlijke kr iebel hoest. Bevreesd de zo zeldzame
broedvogel te verontrusten en aldoor nog beducht
voor een eventueel verlalen VAn het nest, onderdrukte
ik m'n verlangen om eens Hink te hoesten, maar
lenslotte kwam er toch een moment. dat zachtjes
.kuchen niet meer hielp en dat ik genoodzaakt was in
een hevig .. gebleJ' verndeming te zoeken. Daarna
voorzi chti g door het kijkgaDtje speur·end. zag ik lot
mijn grote verrassing. dat de Iflchstern nog precies
eender op het nest zaL wel keel< de vogel enkele
malen mei één oog sc huin omhooa nûar de plaats.
waar het lawani vandaan gekomen was. Dat de
vogel vasl broedde. bleek ook. loen 's middags een
g-roepjc mensen in de verte passeerde: alle in de omgeving broedende vogels: vis.dieven, kluten en scholeksters, verlieten hun nest om luid alarmerend rond
Ic gaan vliegen. maar de lachslern bleef rustig zilten.
In de laat ste uren. voor mijn helper weer verscheen,
was er niels bij:t.onders aan de lachslern waar te
nemen: de vogel broed de rustig en stond aIfeen af
en toe even op om wat te gaan verzitten. Toch verveelde ik me ni et. want cr was in de visdieven kolonie
op de achtergrond "enoeg te zien. Er waren al een
massa visdi eve n, die eieren hadden en broedden.
maar verscheidene paartjes waren nog niet zo ver
en het waren vooral déze paren. die zoveel drukte
maa~ten. Sommige vogels werden door hun partner
ge voe rd mei een vi sje. Met borst en pootjes draaiden
en krabden ze nestkuiltjes. dribbelden in extase om
elkaar heen. waarna m ees tal de copulatie volgde:
ook waren ' er wel Ilevechten met de buren . alles onder
druk gef<ir. Rond~p eu rend ontdekte ik aan de rand
van de jonae, met bieslarwejJras begroeide duintjes
001, een aanlal broedende klulen. Midden op de
schelpvlakte rech ts huisde een paartje scholeksters, die
elkaar geregeld bij hel broeden afloslen. DichIerGij
bespeurde ik op de schclpvlakle ook nog de aanwezigheid van enige paartjes s trandplevieren. Geen
ogenblik was hel slil. voorldwend klonk hel geroep
en gefluit van slem s, meeuwen en plevieren: enkele
malen hoorde ik ook h et karakteristieke g-c1uid van
regenwulpen, die in kleine troepjes hoog overtrokken
en in noordoostelijke richting verdwenen.
Op 16 Juni verloonde hel donkersi gekleurde ei
barstjes. Bijna de gehele dDR' was ik in de omgeving
van de broedplaats en za.g tocn steeds maar één
lachslern. Die dag vond ik naast het nest 'n braakbal
ter grootte van 'n hazelnoot . bestaande uit heel kleine
si ukjes visgraat (Kooymans vond op een keer bij het
nest een braakbal. di e uit muizenhaar bestond).
Op t 7 Juni vertoond e ook het tweede ei barstjes:
18 Juni was ik niet in de gelegenheid naar De Beer
te gaan. maar 19 Juni was ik. mét Van den Oord .
weer present. E é n ei was uitgekomen. Het joog was

arriverend. vernam ik van opzichter Kodmaker. dat
zijn assistent. de heer Steehouwer. ongeveer half Juni
een tweede nest roet eieren van de lachstern gevonden had. Dit nest lag eveneens op het slTand.
maar meer. landwaarts en dicht bij de Dijk. in dezelfde omgeving. waar we in 1948 ook steeds een
paar lachsterns waargenomen hadden. Later zouden
de bewakers. op hun gewone rondgang over het
strand met enige bezoekers. kijkende naar visdievenen kokmeeuwennesten. ook de jongen van de lachstern gezien hebben. die door hun egale kleur djrect

de aandacht trokhn (donsjongen van visdief en van
kokmeeuw zijn gevlekt). Op mijn vraag. welke kl eu r
de jongen hadden. zei de heer Korfmake" "Muis·
grijs". Dat was vreemd: .,mijn" lachstcrnjonq was
immers bruinzwartl Ik zei dit ook. maar Korfmaker
hield vol. da.t ze muisgrijs waren.
Zeer benieuwd naar deze jongen. ging ik met Korfmaker mee naar het strand. naar de plaats waar het
tweede Jachslernnest gevonden was . Stelt u zich onze
schrik en teleurstelling voor, toen we op de bewuste
ploats komend het nest leeg vonden I Hoe we ook in
de omgeving zochten. de jongen waren niet Ie vinden. Wel was er steeds een lachstern in de buurt . die
telkens luid alarmerend boven ons verscheen.

Zeer benieuwd hoe het met het andere nest stond.
Qingen we nu snel in de richting van de jonge
duintjes. Reeds van verre zag il< met de kijker twee
luc.hsterns voor de hut. Dat was ecn goed teh~n.
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reeds droog. maar de dop lag nOR in het nes!. Het
jong was donker van kleur: de bovenzijde was vrijwel
egaal bruinzwart. Het tamelijk nioke snaveltje'was
rose met een zwarte punt cn wille eitand. De ' pootjes
waren oranjegeel.
Vanuit de schuilhul. die we nou iets dichter bij het

nest geplaatst hadden. zag ik vrij spoedig de oude
vogels neerstrijken en naar het nest komen . Eén
vogel nam plaats op het jong cn het ei. de andere

. bleef dicht in de buurt en hield zich onledig met
veren poetsen. De eerste tijd bleef het jong stil onder
de veren van de oude vogel. daarna begon het te
piepen en
en loe te voorschijn te kruipen. waarop
de in de buurt toevende partner verdween en na
enige tijd terugkeerde met in zijn snavel een klein
insect. dat hij het kleine jong toestopte. De broedende vogel had zich even van het. nest verwijderd.
maar keerde. nsdat het jong door de partner gevoerd
was. direc t terug om verder te broeden. 11< zag nog
tweemaal het voeren met een insect. daarna bleer
het jong weer rustig onder de oude vogel zitten.
AI die tijd lag de eischaol in h et nest. Ik had ge·
hoopt het wegbrengen van de dop te kunnen filmen.
maar er gebeurde niets. Nu eens lag de dop naast. dan
weer onder de vogel: tensloHe kwam de dop op de

ar

vleugelbocht terecht en de eerste de beste maal. dat
de vogel opstond. viel de dop naast het nest en werd
door de wind iets vE:rder vervoerd.
Op 21 Juni wachtte mij een verrassing: op De Beer
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Bij het nest gekomen. wachlle On S ee n verrassing:
het tweede. lichtslgeklcurde ei was uiigekomen en
dit jong was niet. zoals zijn oudere broertje (of zusje).
bruinzwart. maar mui sQrijs! Daarmee \-vas dus het
raadsel van de muisgrij s gek leurde jongen van het
andere nest opgelost. Merkwaardi~ blijft in ieder
!!eval. dat de jongen. zelfs uit één nest. zo'n groot
verschil in kleur kunnen vertonen.
Nadat ik in de schuilhut geQ'aan was, ve rli et de heer
I(orfmaker de omgevinl1. Vrij spoedig waren de
lachsterns weer bij het nest. Ze toond e n echte r een
duidelijk wantrouwen voor de lens van het fototoestel. wallrom ik don ook wachue met het maken
van opnnmen. Tot mijn p-role teleurstelling lokten
de vogels tóch hun joogcn uit het nest. Eén der
vogels draaide een ondiep kuiltje aan de andere kant
van hel duintje en nadat de ion~en er aangeland
waren. bleef het gezin dáár bivakkeren. H et oudste
jong was al heel wnt mans en scharrelde voortdurend
rond, het kleinst e 6le:er liever onder moeders vleugels.
Onder de bedrijven door kwam telken s een visdief
naar de vORels stoleo. die daarop reagee rd en met een
afwerend ops teken van de kop cn het uitstoten van
een nijdig "hûhuhûhûh". wAarbij zij de snavel opensperden. zodat de roodnchtïge mondholte tezicn kwom.
Na eniR'€ tijd vertrok cen Jer oude vogels om wat
bier met een visje in 'lijn snave l terug Ie keren. Zol1auw de vogel neerstreek, repte het oudste jong zich
naar hem toe. pakte het visje alln en slikte het gretig
in. Daarna zag ik eol<ele malen. dat de beide jongen
gevoerd werden roet nietige brokjes. die door de
oude vogel opgekropt werden en de jongen in het
wijd geopende bekje gestopt werden.
In de literatuur wordt vermeld. dalla chsterns zich
o.a. met cif'rcn en jont:te vogels voeden. Het rovcn
,'an eieren of jongen van andere vogelsoorten door
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de lach sterns heb ik niet waargenomen. maar Kooymans wél. Op 1 Juli zag hij een lach stern boven het
Groene Strand jagen. die vrij grote voorwerpen
opnam en deze verscheidene malen van enkele meters
hoolotte liet vallen. Tot vijfrnnal toe zag hij de vogel
een donsjonll van het strand opnemen en weer lalen
vallen Door snel erheen Ie rennen, \vist hij de lachslern van :djn prooi Ie verjallen; het bl eek een jonge
kluut Ie zijn. die op de beschreven wijze door de
lachstcrn was Q"p.dood.
Om op mijn verhaal terug te kome n : nadat ik enkele
opnameo van de lachsternfamilie gemaakt had. keek
ik uil naar een gelegenheid om. zonder de vogels te
verontrusten, de sch uilhul Ie verlaten. Die gelegenheid kwam, toen een op en ige afstand passerende
excursie de lachslerns op de wieken bracht. Terwijl
de vogels alarmerend rondvlogen boven de bezoekers,
kroop ik snel tc voorschijn. lk 'lelie de jongen weer
in hun oude nest en na de sc huilhut afgebroken
te hebben . verdween ik uil de omgeving.
Op 24 Juni vond Koo)'lllf\ns, die eveneens foto's van
de lach sterns gemaakt had, een derde nest. dat twee
eieren bevatte! Het lag ongeveer 500 meier zuidwestelijk van het door Van den Oord en mij gevonden
nest. Op 29 Juni vond Kooymans nog maDr één ei in
" nest; het feit. dat er menselijl<e sporen in de directe
omgeving te zien walen . doet vermoeden, dat iemand
een ei weg(lenomen heeft . Het overgebleven ei kW8~
op 5 Juli uit en op 9 Juli rin~de Kooymans het jong.
dal toen dus vier dagen oud was.
Enkele malen hebben wij in Juni eveneens twee lachstern s waargenomen aan de zuidpunt en ook Kooymans 'lag daar op J2 Juli twee exemplaren. die voor~
(Iurend alarmeerden. Van dit panrtje werd echter
geen nest gevonden.

Alarm 1 locblallnn,1! (Een \'hdler 51001 01\8r de lach$Ic~(n). Hel itrooUle jonit repl ~Ich !laM Je oude \'Ogc!: L.el Helollie JOOtit h onder
de litaart vun de rechler vOQ'el G'e~ropt:p.

Wat de jong-e lachslerns betreft: toen ik op 26 Juni
in d ~ buurt van het eerste nest kwam. zag ik geen
jongen en de lachslerns. die in de buurt rondvlogen.
oli1rmeerden slechts flauwtjes. Kooymans meldde mij
echter. da t hij op I Juli nog één jong van dit nest
eezien had en op 9 Juli het enige jong van het derd e
nest. Daarna he e ft niemand meer iets van de jongen
onldekt. De waarschijnlijkheid is. grool. dal de jon"e
lachsterns. een enkele missch.ien uitgezonderd, het

er niel levend afgebrachl hebben. Volgens de mening
VAn velen. die van de situatie op De Beer op de
hoogte zijn, zouden de zilvermeeuwen. die veel eieren
en jongen roven, hiervoor verantwoordelijk. zijn.
\Vanneer deze meninj;l juist is. zal het de vraag zijn
of de lach stern s. zo lij in de komende jaren opnieuw
op de Beer komen broeden. er ooit in zullen slagen
hier hun jongen groot te brengen. want het zjlvermeeuwengevaar neemt hier eer toe dan ar.

AantalLepalingen van akkerleeuwerik-territoria,
door J. Walters
Het vraagsluk van de nauwileurigheicJ hiervan .
Een vorig maal schreef ik in dil lijdschrift over de
broedvoael-inventarisatie van een oppervlakte wei-

land len 'Neslen van Amslerdam (.. Broedvo~ehellin
aen·'). \.\'ao.rhij als talrijkste broedvogel ook de akkerleeuwerik Ier sprake kwam . Op de verdere techniek
van de leeuwerik-broedvog-elcensus. doch vooral op
de male vaH nauwkeurigheid ervan en hoe wii die
zoveel mogelijl< kunnen bevorderen. wil ik hier verder
inaaan. De bronnen van onnauwkeurigheid zijn velerlei en soms builen conlröle van de waarnemer.
De melhode var) tellen. zoals wij die vorige maal
bespraken. aan de hand van de zjngend~ CJà. kan
reeds op zichzelf een onnauwkeurigheid veroorzaken.
Wij welen immers van andere zangvogelsoorten .vooral weer die van bos en park ___ . dat niet flllt
lerritorium-bez ittende àcJ een 9 krijaen en aan de
andere kanl soms CJ CJ met meer dan één 9 aepaard

kunnen zijn. Het is mij niet hekend. of ren dezer or
beide verSChijnselen ook juist bij de akkerleeuwerik
zijn c-cco ns tal ecrd . do ch de mogelijkheid ervan is vanzelfsprekend ook bij de ze soo rt· aanwezig. Door steeds
Ie spreke n van het Ilantal lerriloria per oppervlakteeenheid en vooral niet van het aantal paar/jes. is deze

moeilijkheid gemakkelijk Ic om7.eilen. Alleen bij berekeningen. bijv: vnn totaal ucwicht der broedvogelpopulatie van een terrein. waarbij men zi ch wel moet
baseren op aantal territoria = aantal paartjes. dient
men Ie beseffen_ dat hierin een foul kan schuilen als
gevolg van beide bovenvermelde verschijnselen.
Ook d e uitdrul<kina "het aantal lerritoria" kan in zijn
ali'emeenheid nog aanleidina zijn tot foulen. Immers.
"Ilel aanal territoria" veronderstelt dit aantal per
broedseizoen. In het vorige artik el zagen wij reeds.
dat het nantal territoria bij de kievit zeer zeker niet
hel gehele broedsei.oen door op een bepaalde (klei-
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