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Bent U daar al eens naar vogels wezen kijken?

Vaak veel stootvogels in de Eempolders

Door J. Tolner

Bij de buizerds was er dus geen toename door de muizen of afname door

andere oorzaken, zoals Prof. Dr. D. M. de Vries in „De Boerderij” van 17 ja-

nuari 1968 voor het Wageningse Binnenveld meldde. In de muizenrijke jaren

1958 en 1960 telde hij er gemiddeld resp. 18 en 25 (hoogste aantallen 23 resp.

33), tegen „normaal” zo’n 6 a 8. De laatste twee jaren gemiddeld echter slechts

3 resp. 4 (hoogste 6 en 7), waarbij hij denkt aan de
ramp

door chemische

bestrijdingsmiddelen in Drente. Ook uit Oostelijk Flevoland werden weinig

buizerds gemeld. Dit geeft inderdaad te denken voor de buizerd, die aas niet

versmaadt, in tegenstelling tot torenvalken en uilen, die in 1967/1968 zowel in

De Eempolders zijn nog altijd een rijk vogelgebied, al maken
we ons wel

zorgen over de toekomst, gezien de opdringende stedebouw, de vervuiling van

de Eem en de sloten, de chemische bestrijdingsmiddelen. Ook de achteloze

manier, waarop door de boeren vergunningen voor eieren rapen worden afge-

geven, baart zorgen ten aanzien van de verstoring van kieviten, grutto’s, ture-

luurs en kemphanen. Juist voor deze weidevogels biedt het kleine reservaat aan

de „kust” onvoldoende soulaas. Gezegd moet worden, dat sommige boeren ook

uitstekende hulp bieden bij de bescherming. Een goede aanvulling op het fana-

tieke en onbetaalbare beschermingswerk van de heer Bakker uit Baarn. Het feit,

dat ook de plantenwereld ernstig schade lijdt, maakt het beeld wel ongeveer

compleet. De successen van de heer Bakker in het reservaat met waterral, kare-

kieten, snor, baardmannetje, rietzanger, torenvalk enz. laten we verder onbe-

sproken, al stemmen ze wel tot grote vreugde. Dit werk moet beslist worden

uitgebreid; we werken er hard aan.

Er waren in de winter van 1967-68 opvallend veel stootvogels in de Eem-

polders, een gevolg van de aanwezigheid van zeer veel muizen na de mooie

zomer van 1967. Leo Oudejans meldde in „De Korhaan”, dat hij in december

4 buizerds waarnam, vooral in de strook langs de rijksweg, waar ze waarschijn-

lijk ook nog wel eens aas, in de vorm van verkeersslachtoffers, te pakken

krijgen. Zelf namen we op 25 december 3, op 26 december 6 en op 27 decem-

ber 5 buizerds waar. De heer Bakker nam er, naar hij mij meedeelde, 3 a 4

waar, evenals in voorgaande jaren gemiddeld.
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Oostelijk Flevoland als in de Eempolders voorkwamen. Het aantal buizerds in

de Eempolders geeft echter geen nadere aanwijzing voor deze vermoedens.

Mogelijk hebben we hier te doen met „blijvers” uit de vele bossen van

Baarn (?).
De heer Bakker smaakte het genoegen, dat twee nesten torenvalken werden

uitgebroed, waarvoor alle lof. Er was de hele winter dan ook een flink aantal in

de polders waar te nemen. Leo Oudejans nam er 3-6 bij elkaar waar en bij de

Eemmond soms nog meer. Zelf zagen we er op 25 december 9, op 26 december

4 en op 27 december zelfs 14, en wel in verschillende delen van de polders.
Het aantal velduilen was ook opvallend groot. Een NJN-excursie nam op 3 de-

cember 1967 16 exemplaren tegelijk in de lucht waar bij de Eemmond, rondom

het daar liggende perceel akkerland. In totaal waren er toen 20-25 stuks. De

heer Bakker nam er op een zeker moment zelfs nog meer waar.

Zo wordt er flink huisgehouden onder de muizen, en men kan er wel zeker

van zijn, dat er ondanks de mooie zomer van 1967 in 1968 in de Eempolders

geen muizenplaag zal voorkomen. Het is te hopen, dat de graanontsmettende

boeren elders in het land dit ook beseffen, en slechts in uiterste nood naar een

pesticide zullen grijpen; ook nu de allergevaarlijkste middelen in het voorjaar

zijn verboden blijven er helaas nog genoeg gevaarlijke spullen over, waarmee

veel onheil kan worden aangericht. Het zou goed zijn, wanneer de boeren hier

nog eens op werd gewezen. Zoals het ook goed zou zijn, wanneer we met elkaar

een groot aantal nesten en nestkasten voor buizerd en torenvalk plaatsen. Het

is nog niet helemaal te laat.

J. Tolner, Eemweg 21, Baarn


