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International Wildfowl Research Bureau

Door M. F. Mörzer+Bruijns

(Rijksinstituut voor Veldbiologisch

Onderzoek ten behoeve van het

Natuurbehoud - R.I.V.O.N.)

Een van de belangrijkste resultaten van de be-

sprekingen was de oprichting van een „com-

mittee” voor de organisatie van internationale

waterwildtellingen in de landen rondom de

Middellandse Zee. In Noord-Europa worden al

meer dan twaalf jaar geregeld waterwildtel-

lingcn verricht. In Zuid-Europa was dit
nog

niet het geval. Dank zij de moeite, die een aan-

tal Franse ornithologen hebben gedaan, kan nu

een begin worden gemaakt met tellingen van

waterwild in Spanje (mogelijk ook in Portu-

gal). Zuid-Frankrijk, Italië, Joegoslavië en ver-

moedelijk ook in enkele Noord-Afrikaanse lan-

den. Deze tellingen zijn een zeer waardevolle

aanvulling van de tellingen in Noord- en West-

Europa. De ervaringen, opgedaan bij de ont-

wikkeling van de telmethodes in N.W. Europa,
komen nu door tussenkomst van het 1.W.R.8.

aan de tellers in Zuid-Europa ten goede.
Een ander resultaat van de besprekingen was

de overeenstemming, die in de werkgroep voor

het onderzoek van de wilde ganzen werd ver-

kregen omtrent het uitwerken van de inter-

nationale gegevens van enkele soorten in één

rapport door één persoon. De gegevens van de

rotganzen zullen worden bewerkt door Dr. Lind,

een Deense ornitholoog, die van de brandgans
door Dr. Hugh Boyd van de Wildfowl Trust

(Groot Brittanié) en die van de grauwe gans

door de combinatie Boyd en J. Rooth (Neder-
land). Voor de andere soorten kon nog geen

beslissing worden
genomen.

Het onderzoek naar de trek, de overwinterings-

gebieden en de in deze gebieden voorkomende

De jaarlijkse vergadering van het International

Wildfowl Research Bureau (I.W.R.B.) werd

dit jaar te Parijs gehouden in een van de

zalen van het Musee d’Histoire Naturelle.

Er waren 18 afgevaardigden van Noorwegen,
Denemarken, Groot Brittannië, Nederland,

Frankrijk. Zwitserland, Spanje en U.S.A. Als

internationale organisaties waren vertegen-

woordigd de International Council for Bird

Preservation (I.C.B.P.) en de Internationale

Jachtraad (Conseil International de la Chasse).
De vertegenwoordigers van Zweden. Duitsland,

U.S.S.R. en de International Union of Game

Biologists waren op het laatste moment ver-

hinderd.
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aantallen ijseenden is thans georganiseerd. De

leider van het onderzoek is Dr. K. Curry Lin-

dahl te Stockholm. Ornithologen uit vrijwel alle

daarvoor in aanmerking komende landen heb-

ben hun medewerking toegezegd. Voor Neder-

land wordt deze verleend door het 1.T.8.0.N.

te Arnhem.

De hier en daar onrustbarende toeneming van

de knobbelzwaan in een aantal West-Europese
landen was reeds in 1960 besproken. Er waren

inmiddels nog meer gegevens binnengekomen.
In een aantal landen, o.a. Groot Brittannië,

Denemarken, Duitsland en Nederland wordt nu

nader onderzoek gedaan naar aard en omvang

van eventuele schade. Men was unaniem van

mening, dat het niet wenselijk zou zijn de jacht
op de knobbelzwaan weer te openen als de

aantallen moeten worden beperkt. Het is beter

te reguleren door middel van afschot door

reservaatbewakers en jachtopzieners, volgens
speciale opdrachten of vergunningen.
Er werd zeer levendig gediscussieerd over de

ontginningsplannen voor enige kustmoerassen

in frankrijk en in Spanje. Deze moerassen zijn
als pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden

voor ontelbare watervogels van het grootste
belang. Mede daardoor interesseren de Franse

jagers zich in hoge mate voor deze gebieden
(er zijn in Frankrijk plm. 500.000 kustjagers).
Ondanks de intensieve bejaging zijn deze moe-

rassen van zoveel betekenis voor de vogel-
wereld, dat drooglegging vermoedelijk het ver-

lies van de voornaamste voedselgebieden op
dit deel van de trekroute of van het overwin-

teringsgebied zou betekenen. Dit zou het voort-

bestaan van verscheidene populaties water-

vogels en steltlopers ernstig kunnen schaden.

De vergadering besloot dan ook op voorstel

van de Franse ornithologen de Franse regering
te wijzen op de betekenis van deze gebieden en

de desbetreffende instanties te verzoeken althans

een deel van de moerassen te sparen en tot

reservaten te verklaren. Een bijzonderheid bij
deze discussies was, dat de Franse ornithologen
van de Nederlandse deelnemers geen

oordeel

wilden
vragen, omdat de plannen voor deze

droogleggingen naar hun zeggen op initiatief

van een Nederlandse ontginningsmaatschappij
waren gemaakt en zij in de mening verkeerden,
dat om die reden alle Nederlanders voor de

inpoldering zouden zijn!
In Spanje worden de Marismas aan de monding
van de Guadalquivir nog steeds ernstig be-

dreigd. Hoewel door deskundigen is berekend,
dat deze ontginningen niet redelijk rendabel

kunnen zijn, weerhoudt dit de betrokken in-

stanties in Spanje niet, met de plannen en de

uitvoering er van door te gaan. Als een laat-

ste mogelijkheid wordt
nog getracht door een

internationale organisatie de belangrijkste delen

te laten aankopen. De moeilijkheid is dan weer,

dat het moeilijk is voor dit project geld te

verkrijgen zolang de Spaanse regering niet be-

reid is garanties te geven, dat de ontginningen,
die

vanwege de overheid worden uitgevoerd,
niet ook de eventueel aangekochte terreinen

zullen omvatten. Een delegatie van het 1.W.R.8.
zal trachten van de Spaanse minister van On-

derwijs gedaan te krijgen, dat een zodanige
garantie wordt gegeven.
In verband met de bedreiging van zovele voor

de vogels waardevolle moerasgebieden zal in

1962 een symposion worden georganiseerd, dat

gewijd zal zijn aan het behoud en het beheer

van water- en moerasgebieden. Daar zullen ter

sprake komen: moerasgebieden als natuurlijke
welvaartsbron (visserij, jacht, rietcultuur, etc.)
en de betekenis van moerasgebieden voor de

wetenschap en voor de recreatie. De mogelijk-
heden, risico's en rendabiliteit van droogmake-

rijen en ontginningen en de verschillende moge-

lijkheden om gedeelten van moerasgebieden te

behouden en hoe dit dan te beheren komen alle-

maal ter sprake. Eveneens zal worden bespro-
ken wat er kan worden bereikt voor het water-

wild en de visserij door het maken van kunst-

matige waterbekkens, b.v. die van waterzuive-

ringsinstallaties, van stuwbekkens, grindgaten,
visvijvers enz. en wat er terecht kan komen van

eenmaal ontgonnen gebieden, wanneer men die

weer aan de natuur zou overlaten. (Het Naar-

dexmeer is voor Nederland daarvan een inte-

ressant voorbeeld). Tenslotte zal er een door

deskundigen uit alle daarvoor in aanmerking
komende landen samengesteld overzicht wor-

den gegeven van de belangrijkste moerascom-

plexen in West- en Zuid-Europa, met nadere

aanduidingen omtrent hun aard en betekenis.

De leiding en organisatie van dit symposion
berust bij Dr. Luc. Hoffmann, directeur van

het Station Biologique, Tour du Valat, in de

Rhönedelta. Het gaat niet alleen uit van de

1.W.R.8., doch mede van de 1.C.8.P. en de

International Union for the Conservation of

Nature and Natural Resources (1.U.C.N.).

DELTAPLAN

Op 27 april zijn alle caissons gesloten, die het

Veerse Gat scheiden van de Noordzee. Met

het sluiten van deze waterweg worden Walche-

ren, Noord- en Zuid-Beveland voorgoed één

samenhangend schiereiland en vormen het Veer-

se Gat en de Zandkreek (welke reeds op 4 mei

1960 werd afgesloten) samen een binnenwater,

dat de naam Veerse Meer zal dragen.
Het Veerse Meer zal ongetwijfeld voor de

recreatie opengesteld worden, terwijl de schor-

ren met hun speciale flora en fauna daar zullen

verdwijnen. Eb en vloed zal op de oevers van

dit nieuw onstane meer geen vat meer hebben.

Veere is voor goed van zee afgesloten.
Vogelsoorten zullen verdwijnen en andere zullen

aan de oevers of op drooggelegenplaatsen nieu-

we broed- en voedselgebieden vinden.

Bepaalde plaatsen zouden wellicht als tijdelijke
of definitieve reservaten kunnen worden aan-

gewezen.

Wij zullen over de ornithologische betekenis en

wijzigingen in dit gebied in de toekomst door

vogelliefhebbers gaarne op de hoogte worden

blijven gehouden.

J. T.

Overigens kwamen op de vergadering te Parijs
nog ter sprake de regelingen voor de verkoop
van waterwild en de besteding van de gelden
door de overheid verkregen voor het verlenen

van jachtactes, jachtvergunningen enz. De wen-

selijkheid werd daarbij naar voren gebracht
tenminste een gedeelte van deze gelden beschik-

baar te stellen voor wetenschappelijk onder-
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zoek ten behoeve van het wildbeheer, zoals dat

o.a. in Nederland geschiedt.
In aansluiting op de vergadering werd door

de deelnemers op uitnodiging van de „Conseil

Superieure de la Chasse'
,

het hoogste college

in Frankrijk van de georganiseerde jagersver-

enigingen, een bezoek gebracht aan Norman-

dië. Een terrein, dat speciaal werd bezocht was

het moerasgebied „Ia grand Mare" nabij Sc.

Opportune la Mare (bure) niet ver van de

Seinemonding. Toen dit moerasgebied met een

oppervlakte van 2000 ha en een van de heel

weinige in die streek, werd ontgonnen, heeft

de Conseil Superieure de la Chasse een gedeelte

gekocht en daarvan een waterwildreservaat ge-

maakt: het „Reserve Nationale de la grand
Mare”. De directeur van dit reservaat, de heer

Jean Dubos, leidde de excursie in dit gebied.
Het reservaat is 200 ha groot, waarvan 80 ha

water. Het is een voedselrijk moeras, waar na

de totstandkoming van het reservaat, op de

trek en in de wincer veel wilde eenden komen

(tot plm. 500) en enige duizenden wintertalin-

gen. Ook de broedvogelstand is weer toege-

nomen nu er niet meer wordt gejaagd en het

beheer geheel is gericht op het behoud van de

vogelstand. Er broeden o.a. wilde eend, tuut,

meerkoet, waterhoen, rietzangers en kleine

karekieten in de brede rietzomen. Voor de

Franse jagers gaat het voornamelijk om het

opvoeren van de stand van de wilde eend, die

als jachtvogel zeer wordt gewaardeerd. Men

heeft overigens nog grote plannen èn voor

mogelijke uitbreiding van het reservaat èn om

er een eendenkooi aan te leggen voor het rin-

gen van eenden. Ook de inrichting van een

ornithologisch station voor ringonderzoek van

zangvogels en het in de bij het reservaat be-

horende villa installeren van een opleidings-
instituut voor jachtopzieners staan op het

programma.

Deze initiatieven mogen ten zeerste toegejuicht
worden. De belangrijkheid daarvan is nog niet

eens zo zeer de omvang van het reservaat en

de fraaie toekomstplannen. Van meer betekenis

is het enthousiasme van de leidende functiona-

rissen voor deze vorm van vogelbescherming,
die weliswaar indirect aan de waterwildjacht

ten goede komt, maar ook direct voor het be-

houd van tal van vogels en hele levensgemeen-

schappen van het grootste belang is.

Gegevens gevraagd over knobbel-

zwanen

In verband met een sterke toeneming van knob-

belzwanen (Cygnus olor) in ons land en elders

in N.W. Europa, zou het RIVON, Soestdijkse-

weg 33, Bilthoven, gaarna op de hoogte gesteld
worden van gegevens omtrent het voorkomen

van deze vogelsoort. De volgende vragen zijn

0. van belang:

1. Hoeveel knobbelzwanen leven er in verwil-

derde of half wilde staat in de gemeenten,
die u regelmatig bezoekt? Hoeveel paren

daarvan hebben gebroed en waar? Hoe

groot was het aantal jongen per nest?

2. Bevonden er zich nesten van andere vogel-

soorten in een straal van 50 meter in de

omgeving van het knobbelzwanennest? Wel-

ke vogelsoorten waren dat? Waren de zwa-

nen agressief tegen deze soorten?

3. Doen de knobbelzwanen schade aan de ge-

wassen of wordt er anderszins over de aan-

wezigheid van knobbelzwanen geklaagd of

vindt men hen juist nuttig en worden zij

gewaardeerd?

4. Is er iets over bekend, dat er in het voor-

jaar, de zomer, de herfst of de winter meer

of minder knobbelzwanen (vermoedelijk

trekvogels van elders) in de door u be-

zochte gemeenten aanwezig zijn?

Mededelingen „De Wolf“ 1960

In de Mededelingen van het huis „De Wolf’ te

Haren bij Groningen, die samengesteld worden

door mej. Dr. C. H. Andreas, vinden wij een

korte mededeling van J. de Jonge over de nest-

kasten, waaruit blijkt dat in 1960 slechts 39 %

van de nestkasten werd bezet, in tegenstelling
tot de kastjes die rondom en in Assen werden

neergehangen, waar zeker 90 % bezet was. Te-

vens worden enkele fenologische en ongewone

vogelwaarnemingen vermeld, w.o. 2 putters op

5 april, 8 en 9 mei; kramsvogel op 6 mei en

bonte vliegenvangers: $ op 3 mei en een paar-

tje 8, 12 en 13 mei vermeldenswaard zijn.

De heer P. van der Wielen ringde er een aan-

tal vogels en wil dit onderzoek in 1961 uitbrei-

den.

J. T.

Roomdrinkende huismus

Bij het nuttigen van een kopje koffie op de uit-

spanning van de boerderij Meijendel te Wasse-

naar verscheen op zondag 7 mei 1961 een

huismus die zonder te bedenken op de rand

van het stenen roomkannetje ging zitten en

zich ruimschoots te goed deed aan de room.

Met een nog witte snavel van de room vloog
de huismus kort daarop weer weg.

Dr. L. van der Hammen.

Medewerking gevraagd voor het ver-

vaardigen van een film

Voor het samenstellen van een film met als

onderwerp „aanpassing van vogels aan onze

cultuur" zoekt F. van de Woord, Elzenlaan 32

te Hilversum, karakteristieke voorbeelden zoals:

broedsel tussen spoorrails, fabrieksafval als nest-

materiaal, voedselzoeken bij overlaadplaatsen,

enz.

Ook voorbeelden in negatieve zin worden zeer

op prijs gesteld zoals: doodvliegen tegen grote

glasoppervlakten, vergiftiging door landbouw-

bestrijdingsmiddelen enz.

Opgaven per briefkaart, onder vermelding van

naam, adres, telefoon, onderwerp en mogelijk-

heid van filmen i.v.m. licht, toegang enz. Alle

onkosten worden gaarne vergoed.


