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Dit nummer en de volgende ....

Graag vestigen wij ook eens de aandacht op de mogelijkheid om door regel-
matige selectieve waarnemingen van het gedrag van bepaalde vogelsoorten een

bijdrage aan hun bescherming te leveren. We denken hierbij vooral aan het

probleem van de vogelschade in boomgaarden die, het zou dwaasheid zijn om

hiervoor de ogen te sluiten, herhaaldelijk leidt tot het opzettelijk doden van

lijster en andere soorten, die deze schade veroorzaken. Eerder dan het bepleiten
van optreden tegen deze praktijken (waarvoor in de regel toch geen mensen

beschikbaar zijn), willen wij wijzen op
de mogelijkheid om door nauwgezette

bestudering van de gedragingen van deze vogelsoorten, een oplossing te vinden

voor dit probleem.

Wonderlijk genoeg blijkt juist de kramsvogel, die toch zo’n duidelijke voorkeur

voor weilanden heeft, als de grote boosdoener te worden gebrandmerkt. Het

zou stellig de moeite kunnen lonen om, bij voorkeur in groepsverband, een

grondige studie van deze vogelsoort te maken, waarbij vooral dient te worden

nagegaan, wat deze vogels naar de boomgaarden lokt. Het zou heel goed

mogelijk zijn dat deze voorkeur voor boomgaarden en fruit
op betrekkelijk

gemakkelijke wijze is te bestrijden.
Liever dan te streven naar verbodsbepalingen waarvan de naleving lang niet

altijd kan worden afgedwongen (en dus twijfelachtig is) dienen vogelvrienden
te streven naar aan speciale eigenschappen der betrokken soorten aangepaste

Min of meer ter aanvulling en afronding van het uitvoerige artikel van de heer

Wille (december 1968), waarin hij vooral recente ervaringen met nestkast-

werk in België beschreef, publiceren wij in dit nummer een artikel van Drs.

C. W. Stam, leider van het nestkastwerk dat wordt georganiseerd door het Con-

tactorgaan voor Vogelstudie, over „Gecoördineerd nestkastonderzoek in de

Benelux”.

Juist de herfst is een geschikt tijdstip om plannen te maken voor experimenten
met nestkasten, waarbij het artikel van de heer Stam een voortreffelijke leidraad

zal zijn. Naar de door Stam en Wille genoemde cijfers te oordelen lijkt het

stellig mogelijk om, door een oordeelkundig gebruik van zgn. selectieve nest-

kasten de vaak wel wat eenzijdige vogelbevolking van sommige bossen ten

gunste van een veel soortenrijkere samenstelling te beïnvloeden.



584

maatregelen, die vogelschade voorkomen, waardoor de behoefte aan bestrijding
vanzelf verdwijnt. Ideaal is natuurlijk als voor een dergelijk onderzoek de

medewerking van een intelligente fruitkweker kan worden verkregen. Dergelijk
werk lijkt bovendien veel meer bevrediging te zullen schenken dan tijdrovend

speurwerk om te trachten overtreders van de Vogelwet op heterdaad te be-

trappen. Dit laatste heeft verder in het gunstigste geval een lokaal effekt. Ter-

wijl door ons bedoeld onderzoek tot gevolg kan hebben, dat methoden worden

gevonden die in het gehele land en zelfs ver daarbuiten kunen worden toe-

gepast.
Daarvoor zal natuurlijk publikatie op ruime schaal noodzakelijk zijn. Wij zullen

daarvoor gaarne in dit tijdschrift plaatsruimte beschikbaar stellen en bemidde-

ling verlenen teneinde te bereiken, dat ook in de land- en tuinbouwpers ruime

bekendheid aan de resultaten wordt gegeven.

Het probleem van de kievitseieren houdt nog steeds de gemoederen bezig,

getuige de reactie van de heer B. J. Speek. Het lijkt ons gewenst, dit vraagstuk

eens grondig van alle zijden te belichten, in de hoop dat dit zal leiden tot

vorming van een communis opinio,), die basis kan zijn voor het nemen of hand-

haven van maatregelen waar de kieviten wel bij varen. Want daar moet het toch

tenslotte om begonnen zijn.

Tenslotte is het onze bedoeling om in de toekomst méér en regelmatiger aan-

dacht te schenken aan in Nederland en elders nieuw verschijnende boeken (of

herdrukken van belangrijke andere). Bovendien hopen wij in een nieuwe

rubriek regelmatig melding te maken van belangrijke ornithologische publi-

katies in Nederlandse en buitenlandse vaktijdschriften. Het verheugt ons in dit

verband te kunnen aankondigen, dat Dr. Ir. G. W. Harmsen en Ir. Borge

Larsen hebben toegezegd ons wat dit betreft op de hoogte te houden omtrent

hetgeen resp. in Rusland en in de Scandinavische landen worden gepubliceerd

en waarover de meesten van ons, door de taalproblemen, maar zelden iets ver-

nemen. Het is daarbij niet de bedoeling inhoudsopgaven van de tijdschriften te

geven, doch samenvattingen van belangrijke artikelen, hetzij over een bepaalde

vogelsoort of -groep, hetzij over een bepaald onderdeel van de vogelkunde of

vogelbescherming. Ook aan streekavifauna’s zal aandacht worden geschonken.

In samenwerking met binnen- en buitenlandse uitgevers hopen wij verder via

de Vogeljaar-Boekenservice onze lezers aantrekkelijke aanbiedingen te blijven

doen van goede vogelboeken. Eventueel geldelijk voordeel dat Het Vogeljaar

hierop zou behalen, zal uiteraard aan omvang en verzorging van het tijdschrift

ten goede komen.

Voor suggesties omtrent bepaalde te behandelen onderwerpen of te lanceren

rubrieken houdt de redactie zich aanbevolen.


