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Belangrijk rapport: Import van wilde

vogels in Groot-Brittannië

Er worden vergelijkingen getrokken met de

soorten die in Engeland en in de USA wor-

den ingevoerd, de invloed van de handel

op de vogelpopulaties in de wereld, sterfte-

cijfers gedurende de transporten en totale

sterfte tijdens de handel, prijzen van som-

mige soorten sinds 1970.

In 1970-74 werd de handel van bijvoorbeeld
2166 stootvogels vastgesteld w.o. haast 35%

gieren en 56% valkachtigen.
Onder de ingevoerde vogels bevinden zich

circa 0,2% stootvogels, 10,7% papegaaien,

3,5% parkieten, kleine papegaaien e.d.,

76,5% zaadetende zangvogels en slechts

1,0% kanaries I

Dit rapport zal ook in ons land nauwkeurig

bestudeerd moeten worden door onze de-

partementen, dieren- en vogelbeschermings-

organisaties, jachtorganisaties, dierenparken,

vogelhandelaren en vogelliefhebbers.

De redactie is reeds, met medeweten van

het departement van CRM, op bescheiden

basis bezig geweest gegevens over dit on-

derwerp in ons land te verzamelen. Vogel-
liefhebbers of groepen die ons bij dit werk

willen steunen, gelieve contact met ons op

te nemen.

De belangrijkste landen die zich met de in-

voer van grote aantallen vogels bezighou-
den dienen zo spoedig mogelijk uiterst

strenge maatregelen tegen deze handel te

treffen. Het rapport geeft hierbij een aantal

waardevolle suggesties.

J. T.

Onder redactie van Nicholas Hammond: All

Haeven in a Rage. A Study of Importation of

Wild Birdts into the United Kingdom. 42 pag.

(1975), vele medewerkers. Het rapport is ver-

krijgbaar voor ƒ 5,50 (inclusief porto en verpak-
king) bij de RSPB (The Royal Society for the

Protection of Birdts), The Lodge, Sandy, Bed-

fordhire, Engeland, via een bank met een 'inter-

national money order’.

De Brandgans en zijn

overwinteringsgebied
Bart Ebbinge (deel 1) en Kees Canters (deel

2) schreven over dit onderwerp een verslag
voor een doctoraal onderzoek voor de Rijks-
universiteit te Groningen 0.1.v. Jan Bakker,
Rudolf Drent, Jan Hulscher en Wouter Joen-

je. Dit gestencilde verslag van 82 pagina's
werd in 1973 uitgegeven door Zoölogie-
Planten Oecologie der Rijksuniversiteit, Gro-

ningen. Het bevat twee delen namelijk:
'Aantallen en activiteiten van de Brandgan-
zen in en om de voormalige Lauwerszee in

de winter 1972-73’ en 'Wisselwerkingen tus-

sen de Brandganzen en de vegetatie in en

om de voormalige Lauwerszee in de winter

1972-73 met als aanhangsel 'lmplicaties voor

inrichting en beheer van brandgansreserva-
ten'. In het eerste deel komen vooral zoölo-

gische aspecten aan bod als verspreiding
van de Brandganzen over hun overwinte-

ringsgebied in de loop van de winter en

hun activiteiten. In het tweede deel wordt

dieper ingegaan op de botanische beschrij-

ving en metingen in de voedselterreinen en

wordt onthuld hoeveel een Brandgans nu

eigenlijk per dag eet en wat de gevolgen
hiervan zijn voor hemzelf en zijn voedsel-

terrein (zie ook ’Aythya’, jrg. 14 - nr. 1 - jan/
maart 75 - pag. 3-16).

Het verslag kan besteld worden per postgiro-
cheque t.n.v. H. Eggen, Zoölogisch Laborato-

rium, Kerklaan 30, Haren Gr. Prijs f 10,— (incl.
ƒ 3,— porto).

Het rapport van Han de Boer 'De voedselbio-

logie van de Aalscholver’ (1972, 74 pag.) en be-

sproken in 'Het Vogeljaar’ jrg. 21 - no. 6 - pag.

539 is op de zelfde wijze verkrijgbaar voor ƒ 6,—

(incl. ƒ 2,— porto).

Jaarverslag 1972 - Vogelwerkgroep
Haarlem

Dit gestencilde verslag bevat 76 pagina's
met o.m. vogelwaarnemingen, broedvogel-
stand en de resultaten van het vogelring-
station ’ ’t Paradijsveld’ in de Amsterdamse

Waterleidingduinen. Sinds 1968 ging de Klei-

ne Plevier met 22 broedgevallen achteruit

in de AW Duinen, het Paapje werd op di-

verse plaatsen, waar nog de laatste jaren
territoria waren, geheel gemist in de drie

infiltratiegebieden, eveneens ontbrak nu de

Nachtegaal en werd de Grasmus op diverse

plaatsen gemist waar de soort vroeger wel

werd genoteerd. Het broeden van de Kuif-

eend geeft een interessant beeld en de

Kleine Mantelmeeuw werd in 1972 voor het

eerst broedend aangetroffen in de AW Dui-

Zojuist is een unieke studie verschenen over

de invoer van in het wild levende vogels in

Groot-Brittannië. Een studie van twee jaren

ging hier aan vooraf. De resultaten van dit

onderzoek zijn in zekere zin opzienbarend.

Eik jaar worden in Engeland 600.000 vogels
ingevoerd, terwijl nog eens een half miljoen

naar andere landen wordt doorvervoerd. Al-

leen al vanuit India worden jaarlijks enige

miljoenen vogels geëxporteerd, naar andere

landen. Meer dan 1000 soorten werden sinds

1970 door minstens 300 handelaren per

advertentie aangeboden. Van de totaal 1500

geïmporteerde vogelsoorten moeten er niet

minder dan 98 soorten in de landen waar

zij vandaan komen gerangschikt worden on-

der de zeldzame of met uitsterven bedreig-

de vogelsoorten.
De belangrijkste exportlanden zijn zuidelijk
Azië (vooral India), Afrika en Zuid-Amerika.

De voornaamste landen die vogels importe-

ren zijn België, Engeland, Frankrijk, Italië,

Japan, Nederland, USA en West-Duitsland.

Het rapport geeft uitvoerige gegevens met

kaartjes en grafieken over herkomst van

vogels, bestemming van vogels, aantallen

die verzonden en geïmporteerd worden, het

smokkelen van zeldzame soorten, welke

soorten ingevoerd worden en verhandeld

worden, ook in dierentuinen, welke in ge-

vangenschap broeden.



131

nen. Een verslag over de stootvogelstand,
inventarisaties van het Palmveld, het Pietjes

Zwarteveld, het Eendenvlak, Kombos, Dui-

vendrift en Plantage, Oosterveld en deel van

Kromboomsveld en het noordelijk deel van

het Groot Zwarteveld worden afzonderlijk
behandeld door diverse auteurs en bewer-

kers. Tevens een inventarisatie van enige

broedvogels w.o, eenden en Meerkoet af-

zonderlijk worden behandeld met een jaar-

verslag van het ringstation met aantal ge-

ringde vogels waarbij het aantal geringde
Kuifeenden (evenals de terugmeldingen van

deze soort) in het oog lopen.

Verkrijgbaar è / 3,50 + ƒ1,50 portokosten door

storting op gironr. 3 360 626 t.n.v. mevr. L. van

Spanje, rek. VWG., Zwanenburg N.H. Het verslag
over 1973-1974 zal gecombineerd worden uitge-

geven, zodat de achterstand is ingehaald en de

serie jaarlijks kan worden vervolgd.

Broedvogelverslag 1974 Vogelwerk-

groep ’De Koperwiek’ Assen.

Dit gestencilde blad telt 48 pagina’s. Inven-

tarisaties werden gehouden in de gemeen-

ten Norg, Vries, Assen, Smilde en Rolde.

Ook hier breidt de Bonte Vliegenvanger zich

uit. Het blijkt dat dit gebied nog rijk ge-

zegend is aan broedvogels die op andere

plaatsen steeds schaarser worden. Het ver-

slag bevat verder artikelen over 'Kraaien-

slaaptrek’ (Erik van der Wel), ’De vogels van

het Lariksbos’ (Hans Schipper), 'Waarom

hebben vogels bescherming nodig?’ (Henk

Nijmeijer), 'Korhoenders' (Harry Offringa),

'Ervaringen met het terugplaatsen van jonge
vogels, die het contact met de ouders had-

verloren' (Hans Schipper), Tellingen bij
Vloeimeren Aardappelmeelfabriek 'Oranje',

nazomer 1974' (Hans Schipper) en ’Meeu-

wenslaaptrek Esmeer 1974-75’ (Egbert Roe-

mers) terwijl Roel Keizer een excursie naar

het Naardermeer beschreef.

Bij Hans Schippers, penningm. VWG 'De Koper-
wiek’, Slinge 16, Assen, gironr. 3 097 183 is het

verslag voor ƒ 2,50 (incl. portro) te bestellen.

Hoe vogels leven

De auteur, Christopher Perrins, jarenlang de

rechterhand van de onlangs overleden orni-

tholoog David Lack, vertelt ons in dit boek

over het dagelijks leven van onze vogels.
Over voedsel, voedselbehoeften,aanpassing,
broedseizoen, nestgrootte, voortplantings-
snelheid, overleving in de winter, trek, wijzi-

gingen in aantallen, sterfte, veranderende

omgeving en een blik in de toekomst. De

tekst zou hier en daar wel wat aan het Ne-

derlands-talig gebied aangepast hebben mo-

gen worden temeer omdat bepaalde gege-

vens die vermeld worden voor Engeland in-

derdaad kloppen, maar voor ons land niet

opgaan. Maar als wij het boek vanuit dat

oogpunt lezen kunnen we er veel lezens-

waardige gegevens uit putten welke in an-

dere boeken niet zo gemakkelijk bijeen te

vinden zijn. De inhoud is een verademing bij
de lange reeks determineerboekjes (gidsen)
die er tegenwoordig verschijnen. We willen

niet alleen de naam van een vogel weten,

maar graag iets over zijn gedrag, zijn re-

acties op landschap en weersgesteldheid
kortom het levenspatroon van de vogel is

interessant om je er in te verdiepen als je
de soortenjagerij beu bent geworden. En

dan komt men hier aan z’n trekken.

J.T.

Christopher Perrins: Hoe vogels leven. 184 pag.,
61 afbeeldingen, 19 foto's (1975). Oorspronke-
lijke titel ’Birds’, vertaling F. van Gestel. Uitg.
Elsevier, Amsterdam/Brussel. Prijs ƒ 15,95.

Meijendel Mededelingen

Rapport 1973
Deze mededelingen (jaargang 3 - afl. 1 -

augustus 1974) bevatten een ten geleide
door H. Bosch, een voorwoord door H. van

Dongen & J. H. Ros waarna de vogelpopu-
laties door de zelfde auteurs werden be-

handeld. Als bijzondere broedvogels werden

Geoorde Fuut, Waterral, Snor, Spotvogel en

Kleine Barmsijs vastgesteld. Grootste aan-

tallen broedgevallen o.m. van Kuifeend (349),
Meerkoet (208), Britse Kleine Mantelmeeuw

(172), Zilvermeeuw (1185), Grasmus (122),
Fitis (847).

Vooruitgang boekten o.a. Roodborsttapuit,

Nachtegaal, Kleine Karekiet, Rietzanger en

Kneu. Achteruitgang werd vastgesteld van

Kuifeend, Meerkoet, Boompieper, Gekraagde
Roodstaart (van 17 naar 10 paren!), Sprink-
haanrietzanger, Bosrietzanger en Grasmus.

Ongewone waarnemingen waren o.m. Kwak,
Grote Franjepoot, Kleine Burgemeester,

Bijeneter en éénmanswaarnemingen van

Steenarend, Porseleinhoen, Kwartelkoning,
Kleinste Jager en Zwartkopmeeuw.
H. Wanders schrijft over telling van de

broedpopulaties en een onderzoek naar het

voedsel van Zilvermeeuw en Britse Kleine

Mantelmeeuw.

Het Centraal Nestkast Onderzoek behandelt

C. W. Stam. De Koolmees had het laagste
aantal eerste broedsels sinds 1955. De Ring-
mus ging vooruit en van de Boomklever

bleef één broedpaar over. De Torenvalk

broedde in kasten.

Het vogelringstation ringde 4353 vogels,
waarvan 2270 vogels op de vinkenbaan. Gro-

te aantallen werden geringd van Veldleeuwe-

rik (621), Graspieper (389), Heggemus (109).
Fitis (626), Rietgors (100). Interessante terug-
meldingen en terugontvangsten worden ver-

meld. Door P. H. C. Lina wordt het patholo-

gisch onderzoek 1973 en het parasitologisch
onderzoek 1973 beschreven.

Meijendel Mededelingen. Rapport 1973. Jaargang
3 - aflevering 1, 88 pag. - augustus 1974.

Redactie: Nora Croin Michielsen, E. van der

Meijden, J, J. M. Otten. Redactieadres: Zoölo-

gisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit, af-

deling Dierenoecologie, Kaiserstraat 63,, Leiden,

tel. 01710-30645.
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Broedvogelinventarisatie

van de Vuntus

Een gestencild rapport van een inventarisa-

tieweekend en enkele inventarisatiewaarne-

mingen van de Vogelwerkgroep ’Het Gooi en

Omstreken' (mei-juni 1974) geeft in 26 pagi-
na’s en 8 inventarisatiekaartjes de vogelbe-

volking weer van het plassengebied ten

noorden van Oud-Loosdrecht en ten zuiden

van het moerasgebied Het Hol, een bezit van

'Natuurmonumenten' in de gemeenteKorten-

hoef. Het verslag werd op verzoek van 'Na-

tuurmonumenten' door Jelle Harder samen-

gesteld. Een aantal vogelsoorten dat op de

Vuntus voorkomt zijn door zeldzaamheid

(Roerdomp, Porseleinhoen, Klein Water-

hoen, Nachtegaal, Goudhaan, Baardmanne-

tje, Goudvink, Wielewaal) of door hun grote
dichtheid per 100 ha (Fuut, Meerkoet, Kievit,

Koekoek, Winterkoning, Heggemus, Rood-

borst, Snor, Rietzanger, Tuinfluiter, Fitis,

Tjiftjaf, Rietgors) in midden Nederland van

grote betekenis. Deze 21 broedvogelsoorten

vormen ca 30% van de diversiteit. De sa-

mensteller wijst er op dat ondanks de re-

creatie hier nog veel soorten en aantallen

voorkomen, maar waarschuwt er voor dat

strengere contróle, vooral wat betreft over-

tredingen van motorboten, uiterst gewenst is.

Aan de 'sluipende bebouwing’, zoals bouw

van zomerhuisjes, zou een duidelijk halt

moeten worden toegeroepen.

Het verslag is è / 2,— + ƒ1,30 porto verkrijg-
baar door storting op girorek. 1 786 237 t.n.v. J.

Harder, Hilversum met vermelding 'Rapport Vun-

tus’.

Voorlopige inventarisering en

waardebepaling van de Veenhuizer-

stukken, winter 1974/1975

De Veenhuizerstukken zijn de vloeivelden

van de aardappelmeelfabriek 'Toekomst

Twee Prov. Stadskanaal’ en een voormalig
zandwinterrein. Het gebied is ca 4 km lang

en gemiddeld 300 breed. Op grond van

vooral de ornithologische waarde zou het

terrein tot beschermd gebied moeten wor-

den verklaard. Er zou een waarnemingshut
kunnen worden geplaatst. Als broedvogel

zouden kunnen worden verwacht Waterral,
Klein en Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen,

Oeverzwaluw, Paapje, Roodborsttapuit,
Sprinkhaanrietzanger, Braamsluiper, Gele

Kwikstaart en 40 andere vogelsoorten. In de

winter kwamen er vele stootvogels, eenden,

Klapekster en Goudvink voor. Het gestencil-

de verslag telt 24 pagina’s en geeft beheers-

adviezen. Het werd samengesteld door J. G.

Dols en A. B. Woldering en werd uitgegeven
door de werkgroep 'Natuur en Landschap
Veenkoloniën’.

Het boekje is beperkt verkrijgbaar door storting
van minimaal ƒ 3,— op giro 29 94 580 van A. B.

Woldering, Buinerveen of giro 1311117 van J.

Dols te Stadskanaal.

De Hoge Veluwe 1935-1975

Groot jubileumboek financiert

witte fietsenplan

Ons grootste nationale park, 'De Hoge Ve-

luwe’, bestaat veertig jaar. Dit door niets en

niemand gesubsidieerde park bewijst dat

ook particulier bezit bijzonder waardevol

voor de gemeenschap kan zijn.
Kabouters behoren beter in het bos dan in

de stad Amsterdam en daarom is het kabou-

terplan van de 'witte fietsen’ bijzonder goed
aangeslagen.
De Hoge Veluwe is Europa’s eerste fiets-

park. Elke bezoeker kan gratis gebruik ma-

ken van een witte vouwfiets. Dank zij de

ANWB zijn er nu veertig meer dan verleden

jaar. Om een deel van de meer dan 40 km

tellende rijwielroutes te kunnen herstellen

heeft Wim Alings een jubileumboek samen-

gesteld over het park met niet minder dan

160 illustraties, waarvan 32 pagina's in kleur.

Voor de tekst zorgden een aantal deskundi-

gen o.a. A. den Doolaard, Pierre Janssen,

Henk J. Slijper, D, A. C. van den Hoorn,

J. R. J. Planta, Sietzo Dijkhuizen, Fred Ha-

zelhoff en anderen.

Het boek is tegen de bijzonder lage prijs van

ƒ11,95 verkrijgbaar bij alle 400 supermarkten

van Albert Heijn, Van elk boek draagt Albert

Heijn ƒ 5,— af aan De Hoge Veluwe. Die gelden,

jubileumgeschenkvan de Nederlandse bevolking,
zullen worden aangewend voor verbetering van

toeristische rijwielpaden. Na 31 mei kan het boek

ook in het park gekocht worden voor ƒ 12,—,

en bij overmaking van ƒ 15,— op postgiroreke-

ning 85 36 42 van het Nationale Park De Hoge
Veluwe te Hoenderloo wordt het boek franco

thuisbezorgd. Alleen bij de door Albert Heijn in

de handel gebrachte exemplaren is echter het

gratis toegangsbiljet (waarde ƒ 3,50) ingesloten.

Het witte-fietsen-plan van de kabouters kon

hier worden verwezenlijkt. Bezoek ons na-

tionale park waar men nog ruim 5500 hecta-

re groen stilte te vinden is. In het kader van

het Monumentenjaar zullen tussen 15 mei

tot 15 juni dagelijks (behalve zondags) rond-

leidingen worden georganiseerd in het

Jachtslot Sint Hubertus, de schepping van

Berlage.

In het Kröller-Müller Museum zullen een

aantal bijzondere tentoonstellingen worden

gehouden o.a. van 28 juni t/m 27 juli een

expositie van de originele aquarellen van de

plaatjes uit Verkade-albums. Een expositie
van 200 heesters sluit aan op de 10 ha grote

rododendron-tuin van het Rijksmuseum
Kröller-Müller waar een permanente beel-

dententoonstelling gratis toegankelijk is. Die

vrije entree geldt trouwens ook voor het

Museum, het Bezoekerscentrum ’De Aan-

schouw’, het Observatiebos en de Wild-

kansel. Er zijn overigens nog tal van andere

jubileumactiviteiten.

En alle dagen staan de witte fietsen voor u

klaar!

J.T.
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Rivierdijkverzwaring, een aanslag

op het landschap
Opnieuw heeft een brochure van de Stich-

ting Natuur en Milieu onze aandacht ge-

vraagd voor een onderwerp dat een ieder

aan het hart moet gaan, n.l. de vernietiging
van het in ons land nog zo ruim aanwezige

rivierlandschap met alles wat daar in thuis

hoort.

Dit landschap wordt de laatste tientallen

jaren door allerlei ontwikkelingen, zoals

wegaanleg, hoogspanningsleidingen, stads-

uitbreidingen, industrievestiging, bouw van

stuwen en sluizen, ruilverkaveling, ontgron-
dingen en recreatie-objecten toch al ernstig
verstoord.

De thans voor de veiligheid nodig veronder-

stelde verzwaring van 550 van de 700 km

dijken van Rijn, Waal, Lek en IJssel zal

echter de bekroning zijn op dit vernietigings-

proces. Alles wat op en nabij de dijken
leeft en ligt, veelal van cultuurhistorische,

natuurwetenschappelijke of landschappelijke
waarde dreigt te worden vernietigd.
Een ernstige heroverweging van deze dijk-

verzwaringen, waarvan reeds 50 tot 80 kilo-

meter is uitgevoerd, zodat men weet wat er

gaat gebeuren, is dan ook dringend gewenst.
Minister Westerterp heeft hiertoe eind de-

cember 1974 een bezinningscommissie in-

gesteld.

Enige wensen die van de kant van de Stich-

ting naar voren worden gebracht zijn o.a.

een herbezinning op de uitgangspunten voor

de dijkverzwaring, een herziening van de

technische richtlijnen en ruimere en vroeg-

tijdiger gelegenheid tot inspraak voor be-

volking en belanghebbenden.
H. J. L.

Rivierdijkverzwaring, een aanslag op het land-

schap. Uitgave van de Stichting Natuur en Milieu

nr, 6, onder redactie van J. Swart. 56 pag. met

vele foto’s. Te bestellen door storting van / 7,75

op gironr. 9933 t.n.v. Natuurmonumenten, Amster-

dam.

De waarde van de uiterwaarden
Onder deze titel is een belangrijk artikel

verschenen in 'Natuur en Landschap’, dat

als ondertitel heeft 'een milieukartering- en

waardering van de uiterwaarden van IJssel,

Rijn, Waal en Maas’.

Deze uiterwaarden met een oppervlakte van

38.000 ha behoren tot de meest waardevolle

natuurlijke milieus van Nederland en worden

op vele manieren bedreigd en aangetast.
De vier facetten die in de eindwaardering
volledig verwerkt zijn, t.w. geormofologie,
landschap, vegetatie met flora en ornitho-

logie zijn, in afwachting van verder onder-

zoek, gezamenlijk representatief geacht voor

een waarde-oordeel over de uiterwaarden.

De in het artikel beschreven methode van

inventarisatie, waardering en integratie heeft

de bestaande en aangevulde kennis van de

actuele waarden operationeel gemaakt ten

behoeve van planologische beslissingen, de

vorming van uiterwaarden-landschappen en

de bestemming van de uiterwaarden, het-

geen dringend nodig was.

De publikatie is een verkorte uitgave van de

uitvoerige analyseresultaten, die als een af-

zonderlijke 'Mededeling van het Rijksinsti-
tuut voor Natuurbeheer’ zal worden uitgege-
ven.

Juist nu men met een herwaardering van de

normen voor de rivierdijkverzwaring doende

is, zal dit artikel van groot nut kunnen zijn.

H. J. L.

'De waarde van de uiterwaarden', een milieu-

kartering en -waardering van de uiterwaarden

van IJssel, Rijn, Waal en Maas, door dr. ir. F.

van Maarleveld, G. W. de Lange, drs. J. T. R.

de Soet, met medewerking van prof. dr. G. C.

Kalkhoven en L. M. J, van den Bergh.
'Natuur en Landschap’, 28e jaargang, nr. 3-4.

Losse nummers é ƒ 3,— verkrijgbaar door stor-

ting op giro 51880 van Stichting Natuur en Milieu,

Amsterdam.

Rivierenland

Vanaf 5 juni t/m 5 juli is het boek van de

maand, 'Rivierenland', tegen gereduceerde

prijs in de boekwinkel verkrijgbaar. Het

prachtige fotoboek laat ons op indringende

wijze kennismaken met het unieke rivieren-

land. Het wijst ons de weg in dit prachtige

landschap met haar typerende bevolking.
Elke foto (en dat zijn er heel wat) benadrukt

de schoonheid van een streek waar wij don-

ders zuinig op moeten zijn en waar eigen-
lijk nog maar zo weinig aandacht aan wordt

besteed. Niet alleen de bevolking, maar ook

de vogels, de planten en de vissen worden

in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. De

typische vogelsoorten van dit gebied passe-

ren de revue waarbij gelukkig de opnamen

bij nesten zeker niet overheersen.

Het boek dwingt ons de riviergebieden an-

ders te leren zien en te waarderen. Tips voor

verkenningen en een kaart verschaffen een

bruikbare informatie en de 'grauwe blad-

zijden’ zijn een ernstige waarschuwing aan

diegenen die het maar horen willen.

J. T.

Jan van de Kam: Rivierenland. 128 pag., 32

kleuren- en 140 zwart/wit foto’s en kaart van het

rivierengebied (1975). Uitg, Ploegsma, Amster-

dam. Prijs f/m 5 juli '75: ƒ13,50, daarna ƒ 23,50.

Camargue
Het januari/februari (1975 - nr. 35) nummer

van ’Le Courrier de la Nature’ heeft haar

gehele tekst (65 pag.) aan het natuurreser-

vaat de Camargue gewijd. Het beschrijft de

talloze interessante facetten van dit prach-
tige gebied waarbij veel aandacht wordt be-

steed aan de flora en fauna.

Het is een uitgave van Société nationale de

protection de la nature et d’acclimatation de

France (57, me Cuvier, Paris-se) en de Ligue
Frangaise pour la Protection des Oiseaux. Prijs
8 NF.
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Inventarisaties weidevogelstand
in het ’Zwettegebied’
Het Staatsbosbeheer Friesland, afdeling Na-

tuurbehoud (alle correspondentie te richten

aan: Hoofdingenieur-Directeurvoor de Land-

inrichting, postbus 2003, Tesselschadestraat

7, Leeuwarden, tel. 5100-43313) gaf een 'Ver-

slag van enkele inventarisaties van de wei-

devogelstand bij verschillende intensiteit van

agrarisch gebruik in het 'Zwettegebied' (Ge-
meenten Utingeradeel en Smallingerland)’
als Rapport nr, 4 (februari 1975) uit. De laat-

ste jaren worden met toenemende mate aan-

wijzingen verkregen dat de achteruitgang

van de weidevogelstand in Nederland sterk

samenhangt met cultuurtechnische werk-

zaamheden en intensivering van de veehou-

derij. Een belangrijk aspect hierbij vormen

de draagkracht van de zode en de totale

ruwvoerproduktie. De vertegenwoordigende

levensgemeenschappen van de vochtige

graslanden worden door zogenaamde diepe

ontwatering in toenemende mate bedreigd.

De resultaten van deze inventarisaties ten

oosten van Grouw in mei en juni 1974 leid-

den tot de conclusie dat diepereontwatering

en de mede daardoor mogelijke intensieve

graslandexploitatie de weidevogelstand in

kwantitatief en kwalitatief opzicht, sterk ne-

gatief kunnen beïnvloeden.

Het gestencilde verslag bevat 7 pagina's en 9

bijlagen (inventarisatiekaartjes per weidevogel-
soort). Dit rapport is voor enkele zeer geïnte-
resseerde lezers bij bovenstaand adres aan te

vragen.

1000 vogels in kleur

Van de hand van de bekende Engelse schrij-
ver Bruce Campbell ligt een uitgebreid

boekwerk voor ons waarin om precies te

zijn niet minder dan 1008 kleurenfoto’s zijn

opgenomen van evenzovele vogelsoorten uit

de gehele wereld.

Het boek begint met een inleidend gedeelte,
waarin zijn opgenomen hoofdstukken over

verspreidingsgebieden, ontstaan der soor-

ten, de anatomie van de vogels en een zeer

uitgebreid hoofdstuk over de indeling, waar-

bij in totaal 154 families min of meer uitvoe-

rig worden behandeld, vaak met vermelding

van de voor de betreffende familie kenmer-

kende anatomische bijzonderheden.
Hierna volgen de over het algemeen voor-

treffelijke (genummerde) kleurenfoto's, ge-

concentreerd opgenomen in een soms wat

onrustig aandoende lay-out, hetgeen ver-

oorzaakt wordt door de verschillen in de

formaten van de foto's. Vooral de concen-

tratie van de foto’s (blz. 33 tot en met 224) is

minder geslaagd. Een spreiding van de foto’s

door het gehele boek zou het geheel veel

aantrekkelijker hebben gemaakt en zeker in-

dien men er in geslaagd was tekst en foto’s

zo ongeveer bij elkaar te brengen. Zonder

meer hinderlijk is het vermelden van uitslui-

tend de Latijnse namen van de vogels bij
de afbeeldingen. Indien men de Nederlandse

naam wenst te weten dient men aan de

hand van de Latijnse naam eerst de beschrij-

ving van de betreffende vogelsoort op te

zoeken en daar staat dan de Nederlandse

naam bij vermeld. Extra kosten hebben

hierbij vermoedelijk een rol gespeeld, doch

het boek was er voor de Nederlandse lezers

beslist veel bruikbaarder door geworden.
Ruim 115 pagina's van het boek worden in

beslag genomen door de uitvoerige beschrij-

vingen van de afgebeelde vogelsoorten. Van

elke soort zijn gegevens vermeld over ver-

spreiding, biotoop, signalement, geluid,
voedsel en broedgegevens, zoals nestbouw,

broedtijd, aantal en uiterlijk van de eieren,

verzorging van de jongen. Vooral dit ge-
deelte van het boek geeft bijzonder interes-

sante gegevens.

Het boek wordt afgesloten met een register

op de Nederlandse vogelnamen, waarachter

de Latijnse namen zijn opgenomen. Beter

ware het geweest ook van de Latijnse na-

men een afzonderlijk register op
te

nemen,
vooral omdat bij de foto’s alleen de Latijnse
namen vermeld staan.

Hoewel de Nederlandse vertaling uitstekend

genoemd mag worden geeft ten slotte ook

deze uitgave weer aanleiding tot het uit-

spreken van de wens dat er meer uniformi-

teit wordt gebracht in het geven van Neder-

landse namen aan niet-Europese vogelsoor-

ten. Voor diverse soorten zijn twee en soms

wel drie volkomen verschillende namen ’in

omloop’ en dat werkt zeer verwarrend.

H.J.L.

Bruce Campbell: 1000 vogels in kleur, gefotogra-
feerd in hun natuurlijke omgeving, ruim 1000

kleurenfoto's, 352 pagina's (1975).
Vertaling van Chr. Walraven, P. A. R. Rijnders en

M. de Jong. Uitg. H. J. W. Becht's Uitg. Mij 8.V.,

Amsterdam. Prijs ƒ 69,50, na drie maanden ƒ 79,50.

Birds of Prey in Europe
'Birds of Prey in Europe’ is de boekhandel-

uitgave van het proefschrift van dr. M. F, I.

J. Bijleveld, die in november 1974 aan de

Vrije Universiteit te Amsterdam promoveer-

de. Prof. dr. K. H. Voous schreef het voor-

woord. Het is een goede zaak voor alle

ornithologen en alle natuurbeheerders in

binnen- en buitenland, dat 'Birds of Prey in

Europe’ ook voor de handel werd uitgege-
ven. Op deze manier kunnen de gegevens in

brede kring worden gebruikt, zowel voor

onderzoek als voor beleid en beheer.

Bijleveld heeft zijn onderwerp grondig aan-

gepakt. Hij verzamelde alle bereikbare gege-

vens betreffende de roofvogelstand in alle

landen van Europa in de 18e, de 19e en de

20e eeuw.

De gegevens zijn indrukwekkend en alles

behalve moedgevend. De achtervolging van

de roofvogels is altijd heel erg geweest. De

gevolgen zijn niet uifgebleven. Het huidige
bestand aan roofvogels is slechts een frac-

tie van wat het vroeger is geweest. Niet al-

leen de direkte achtervolging heeft de roof-
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vogelstand achteruit doen gaan, andere oor-

zaken, zoals verlies van broedterrein, o.a.

door ontginning, veranderde landbouwme-

thodes, het gebruik van bestrijdingsmiddelen

en de laatste jaren de ontwikkeling van de

recreatie hebben ook hun invloed gehad.

De gegevens zijn stelselmatig verwerkt. Zij

zijn per soort samengevat. Van alle 37 Euro-

pese roofvogelsoorten is het verloop van

de populaties in hun verspreidingsgebied be-

schreven met een analyse van de oorzaken

die tot de achteruitgang hebben geleid.
Daarnaast zijn ook alle gegevens per land

aan een beschouwing onderworpen. Daarbij

is de wetgeving per land bestudeerd en van

commentaar voorzien.

De ervaringen met dit onderzoek opgedaan,
hebben natuurlijk geleid tot ideeën om nu

zo spoedig mogelijk voor de toekomst tot

verbetering van de situatie te komen. Dr.

Bijleveld geeft daarom in het laatste hoofd-

stuk zijn boek raadgevingen voor praktische

maatregelen, die tot verbetering kunnen lei-

den. Internationale samenwerking speelt

daarbij een belangrijke rol. Organisaties als

WWF, lUCN en voor de vogels vooral ICBP

zullen alles op alles moeten zetten om tot

verbeteringen te komen. Dr. Bijleveld is

niet erg optimistisch op dit punt. Anderen

zien nog wel mogelijkheden. Het is te hopen
dat de inspanningen van personen en instan-

ties ertoe zal leiden, dat Europa zijn roof-

vogelpopulatie op een aanvaardbaar peil
zal kunnen handhaven of terugbrengen.
Het werk van dr. Bijleveld legt daarvoor een

goede basis. Wat dat betreft zou het in geen
natuurbehoud bibliotheek moeten ontbre-

ken.

M. F. Mörzer Bruyns
Maarten Bijleveld: Birds of Prey in Europe. 263

pag., 2 ofoto's, 5 fig. & 9 tabellen (1974), voor-

woord van prof. dr. K. H. Voous. Uitg. The

Macmillan Press Ltd, London & Basingstoke.

Prijs £12,50.

Protection of waterfowl in Europe
In overzichtelijke tabellen geeft Teppo Lam-

pio in publikatie nr. 34 van het Finnish

Game and Fisheries Research Institute de

beschermingsperioden in de diverse landen

van Europa van de zwanen, eenden, koeten,

waadvogels, tevens de geopende jachtperio-
des in Europa (1969-70) van ganzen, eenden,

Houtsnip en snippen, waadvogels en koeten.

Het blijkt dat Malta het enige land is waar

het waterwild het gehele jaar gejaagd kan

worden. Zwanen zijn in de meeste landen

volledig beschermd, uitgezonderd Spanje. In

vijf streken zijn de ganzen volledig be-

schermd en sommige soorten mogen in een

groot aantal landen helemaal niet meer ge-

jaagd worden. De meeste eendensoorten

mogen in het grootste deel van de landen

nog voor kortere en langere tijd geschoten
worden. In veel landen mogen bepaalde

groepen waadvogels in bepaalde periodes

nog geschoten worden. Voorgesteld wordt

de jachttijden in de verschillende Europese

landen aan elkaar aan te passen en alle

soorten watervogels op z’n minst voor een

deel van het jaar volledige bescherming te

verschaffen. Speciale aandacht wordt ge-

vraagd voor de zeldzamere soorten.

Het rapport bevat nog een aantal interes-

sante artikelen: 'Hunting rationalizations stu-

dies’, 'Bag limits, sale, export, import and

recolonization of waterfowl' (door Teppo
Lampio), 'Shooting rights in Europe' (door
Stane Valentincic), ’Methods and pratices of

waterfowl hunting rationalization’ (door Tep-
po Lampio, Stane Valentincic, H. K. Michae-

lis) en 'On the necessity of the use of the

uniform count method for the estimation of

the wildfowl harvest in the European coun-

tries (door S. G. Priklonsky). Een aanbeve-

lenswaardige uitgave voor waterwildbescher-

mers en waterwildjagers (zie ook ’Vanellus’

jrg. 28, pag. 40).

Riistatieteellisia Julkaisuja 34, Helsinki 1974, 59

Pag.

Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitos, Riistan-

tutkimusosasto, Unioninkatu 45 B, 00170 Helsinki

17, Finland.

Swifts in a Tower

Nu dit klassieke boek over de Gierzwaluw

inmiddels haar derde druk beleeft kunnen

wij er niet aan voorbijgaan onze Nederland-

se vogelliefhebbers op dit interessante boek

te attenderen. In 1956 werd het voor de eer-

ste maal gepubliceerd waarin de pasgeleden
overleden auteur een kolonie in een toren

te Oxford heeft bestudeerd. De nestkasten

werden van glazen wandjes voorzien, terwijl
ook hun gedrag in de lucht nauwkeurig
werd geobserveerd. Een uitgebreide littera-

tuurverwijzing stelt ons in de gelegenheid
ons nog verder in deze soort te verdiepen.

Mijn gewichtenstudies (’Ardea’ 43 - 1955 -

pag. 275-283) werden hierbij over het hoofd

gezien.
J.T.

David Lack F. R. S.: Swifts in a Tower. 239 pag.,

19 foto's, 24 tig., derde druk (1974). Uitg. Chap-
man & Hall Ltd., London. Prijs £2.50.

Valkenswaardse valkeniers en het

vorstelijk vluchtbedrijf
In 'Spiegel Historiael’ {jaargang 10 - januari
1975 - nr. 1 -

pag. 2-11) schrijft J. M. P. van

Oorschot een rijk geïllustreerd artikel over

de omvangrijke handel in de 17e en 18e

eeuw in valken, die veroorzaakt werd door

de rage van de valkenjacht onder de vorsten

en edelen van Europa. Als men hieraan niet

meedeed en dus geen eigen valkenier had,
telde men eenvoudig niet mee. Het vangen
wordt dan zelfs aan een vergunningstelsel

onderworpen, waarin de Valkenswaardse

valkeniers een belangrijke rol speelden.

Losse nummers verkrijgbaar door storting van

ƒ 5,25 (incl. porto) op girorek.nr. 1 640 777 t.n.v.

'Spiegel Historiael’, Hilversum met vermelding
'één ex. 'Spiegel Historiael’ januari 1975'.
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Vogelwerkgroep Eibergen opgericht
Op 19 augustus 1974 werd te Eibergen de

Vogelwerkgroep Eibergen opgericht. De

vogelwerkgroep die thans uit twaalf per-

sonen bestaat zal zich in het bijzonder be-

zighouden met de inventarisatie, de bescher-

ming van vogels en het uitdragen van de

vogelbeschermingsgedachtein de gemeente.
De contributie bedraagt ƒ 2,50 per maand,

terwijl donateurs minimaal ƒ 2,50 per jaar
betalen. Bij de Algemene Bank Nederland

te Eibergen is een rekening geopend onder

nr. 591 022 206 t.g.v. Vogelwerkgroep Eiber-

gen, penningm. A. v. d. Kamp, Eibergen. Het

contactadres is C. C. van Beinum, Lelie-

straat 50, Eibergen.

Aktiegroep ’Oosterschelde Open’
Het grote doel waar deze aktiegroep naar

gestreefd heeft ligt nu binnen het bereik.

Aan de plannen van Rijkswaterstaat en de

regering zitten nog wel een aantal haken en

ogen, met name de geplande compartimen-

tering van het Oosterschelde-bekken. Door

die compartimentering worden grotere en

kleinere stukjes van het Oosterschelde-bek-

ken afgeknabbeld. Die stukjes moeten zo

klein mogelijk worden gehouden.

Het lidmaatschap is / 7,50 gebleven (postbus 33,

Yerseke, giro: 3 038 012).

Werkgroep Natuur en Landschap
Veenkoloniën

Kort geleden is de 'Werkgroep Natuur en

Landschap Veenkoloniën’ opgericht waarin

naast botanisch en landschappelijk ook een

Vogelwerkgroep bestaat. Deze vogelwerk-

groep stelt zich ten doel om de omgeving

Stadskanaal, Ostwedde en Nieuw Buinen en

omgeving te inventariseren. Dit jaar wordt

o.m. 250 km 2 geïnventariseerd in het kader

van het Atlas-project. De groep bestaat uit

± 15 leden. Nieuwe leden (ook voor de

andere groepen) zijn welkom. De werkgroep

geeft een krantje uit voor leden en belang-

stellenden. Ornithologische contactpersoon
is de heer A. B. Woldering, Zuiderstraat 3,

Buinerveen, tel. 05998 - 2504.

Oproep tot broedvogelinventarisatie

terreinen van de Vereniging tot Be-

houd van Natuurmonumenten in

Nederland in 1975

Dit jaar en eventueel in 1976 moet de ver-

eniging een groot aantal terreinen voorzien

van beheersrichtlijnen en doet zij een be-

roep op de Nederlandse vogelaars haar te

helpen bij het verkrijgen van nauwkeurige
gegevens over broedvogels in die terreinen.

Zij zoekt hiervoor geheel zelfstandige,

enigermate ervaren, vogelaars die zich

schriftelijk (liefst als klein groepje) kunnen

aanmelden bij het kantoor ’Schaep en Burgh’,
Noordereinde 60, ’s-Graveland, t.a.v. de heer

F. W. Boerwinkel, met vermelding van een

eventueel telefoonnummer.

Gegadigden moeten de meest voorkomende

vogelsoorten ook kunnen herkennen aan

hun geluid.

Voor het beheer gaat het de vereniging al-

leen om inventarisaties van broedvogel-
territoria in de volgende terreinen:

Roderveld 54 ha

Groningen
Met-broek 16 ha

Liefstingsbroek 19 ha

Friesland

Fochteloërveen 616 ha

Drenthe

Vijftig Bunder 43 ha

Norgerholt 24 ha

Tonckensbos 15 ha

Uffelterveen 123 ha

Brandeveen 19 ha

Mantingerbos 3,5 ha

Balinger en Mantingerzand 77 ha

Havezathe de Klencke 206 ha

Plas te Berhuizen 6 ha

Overijssel
De Wiedenj Bollemaat & Paasloërvaart) 800 ha

Eerder Achterbroek 290 ha

Buurserzand 309 ha

Gelderland

Oud Groevenbeek 115 ha

Hulshorsterzand 270 ha

Leuvenumsebos 770 ha

Hoeve Delle 171 ha

Empese en Tondese-heide 37 ha

Leusveld 152 ha

Het Bönnink 20 ha

Buskerbos 12 ha

Heekenbroek 66 ha

Velhorst 323 ha

Utrecht

Kaapse bossen & Ruitenberg 275 ha

Noord-Holland

Nijenburg 155 ha

Ankeveense plassen 262 ha

Spanderswoud 82 ha

Hilverbeek 75 ha

Gooilust en Corversbos 192 ha

G. H. Cronebos 45 ha

Zwanenwater 580 ha

Zuld-Holland

Kooi te Schipluiden
Noord-Brabant

Oude Buisse Heide & De Moeren 199 ha

Plantloon 270 ha

Loonse en Drunense Duinen 1382 ha

Cartierheide 155 ha

Gansooyense Uiterwaard 22 ha

Limburg
Mookerheide 80 ha

St. Jansberg 250 ha

Heumense Schans 20 ha

ledere inventarisatie vindt plaats in nauwe

samenwerking met de plaatselijke terrein-

beheerders.

ledere inventarisator kan alleen met schrif-

telijke vergunning het terreinbezoek begin-
nen, waarbij hij of zij de bepalingen In de

vergunning moet naleven.

Aangezien het beheersverslag van de ver-

eniging aan datum gebonden is, is het nood-

zakelijk dat een voorlopig globaal verslag
van de inventarisatie 1 augustus wordt inge-
leverd; een definitief verslag vóór 1 februari

van het volgende jaar.

Urgentie van inventarisatie is groot !
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Wilde Eend broedt op 6 m hoogte
Eind maart-begin april 75 hadden twee

paartjes Eksters veel belangstelling voor

een dichte bossage achter in onze tuin.

Toen ik daar in de top van een dun en

tussen de loofbomen verkommerd sparretje
een groot nest ontdekte, was ik er vrijwel

zeker van met een eksternest te maken te

hebben. Bijklimmen was niet mogelijk in dit,

bijna dode, dunne sparretje.
Omdat wij veel last van Eksters hebben heb

ik het sparretje afgezaagd en toen ontdekte

ik tien eendeneieren in het diepe grote nest

met een stevige klei-kom, gestoffeerd met

grijs dons. Dat eenden soms vrij hoog in

bomen broeden (o.a. in eendenkorven en

knotwilgen) is bekend, maar het vreemde

van dit geval is, dat het nest aan alle kan-

ten omgeven was door een wirwar van dode

en levende takken van de spar en van de

omringende loofbomen. Er was dus geen

vrije ruimte aanwezig voor een snel vliegen-
de Wilde Eend om op het nest te landen.

Het nest is vermoedelijk reeds verleden jaar

gebouwd door Eksters en dit jaar in beslag

genomen door een Wilde Eend. Rondvlie-

gende paartjes Wilde Eenden zijn hier in

het voorjaar talrijk.

Dr. G. W. Harmsen, Westerveen 23, Haren Gr.

In het ’Handbuch der Vogel Mitteleuropas’ (band
2 - 1968 - pag. 399 - 400) lezen wij o.m. 'öfter
brütet die Art auch auf Baumen und zwar sowohl

frei in früheren Krahen-und Greifvogelhorsten
oder in Elsternestern und Eichhornkobeln, als

auch versteekt in Baumhöhlen und Astlöchern’

en verder lezen wij: 'Die meisten Nester liegen
am Boden oder dicht darüber. Auch die Baum-

nester stehen in der Regel nicht zu hoch, doch

sind Niststellen in 15 m, etwas 20 m und 32,5 m

(in einem Baum angebrachter Beobachfungs-

stand) Höhe bekantt geworden. Gefordert wird

vor allem gute Deckung. Etwa 3/5 der Baum-

nesfer stehen in Höhen van 1,5 - 2,5 m

Jacht op Eksters

In 'De Nederlandse Jager’ lazen wij om;

'De jager weet wel dat oude ekster- en

kraaiennesten graag bewoond worden door

Ransuilen, Torenvalken en een enkele keer

zelfs de Buizerd, vooral de eerste hebben

toch al moeite zich te handhaven. Geen

Eksters en Kraaien betekent dus ook: min-

der Ransuilen en Torenvalken.

Daarom past bij de voorjaarsjacht wel de

waarschuwing, niet klakkeloos door nesten

te schieten. Het uitstoten of uitschieten van

nesten is ook uit vogelbeschermingsoogpunt
verwerpelijk. Laten we niet te gauw overgaan

tot het uitleggen van chloralose-eieren’.

Wij zouden willen aandringen op een uitge-
breid voedselonderzoek van de Ekster en

de Vlaamse Gaai van zowel het voedsel-

gedrag van de volwassen vogels als van het

voedsel waarmee de jongen worden groot-

gebracht. Het gebruik van halsringen zou

daarbij een goed hulpmiddel kunnen zijn.
Een ruime subsidie van belanghebbenden
zou ons veel klaarheid kunnen brengen!

Houtsnippenjacht
In ’De Nederlandse Jager’ van 17 januari
1975 (jrg. 80 - nr. 2 - pag. 39) lezen wij;
'Door het aanhoudende zachte weer bleven

er in ons land meer Houtsnippen dan nor-

maal. Voor de vogels gunstig, want in zuide-

lijk gelegen landen wordt straffer gejaagd
dan hier en bovendien levert een strenge

winter hogere natuurlijke verliezen. Onze

leden die in de gelegenheid zijn om nog

Houtsnippen te bejagen, verzoeken wij er

echter rekening mee te houden dat het hier

een waardevolle en zorgvuldig te beheren

trekwildsoort betreft. Houdt maat!’

In bepaalde delen van New Brunswick zo

lezen wij is de jacht op Houtsnippen ver-

boden omdat de vogels door het hoge ge-

halte aan DDT als voedsel voor de mens

niet meer geschikt zijn.

Omdat gedurende strenge winters in ons

land vrijwel geen Houtsnippen voorkomen

en in uiterst zachte winters de vogels beter

minder geschoten zouden kunnen worden is

een bekorting van de jacht op de Houtsnip

tot bijvoorbeeld 1 december niet onredelijk

te noemen.

Georganiseerde Italiaanse vogel-

vangers protesteren
De Assoclazione Nazionale Uccellatori ed

Uccellinai ’Luigi Gasparotto’, Via Verdi 14 te

24100 Bergamo, Italië heeft een manifest op-

gesteld waarbij men de tegenstanders van

de jacht op de vogels een blinde agressivi-
teit verwijt en de buitenlandse pers aanvalt.

De propagandacampagnes worden geheel
verzonnen of kunstig verwrongen genoemd.
Als men tegen deze nietsontziende vogel-

jacht in Italië is wordt men verzocht het

Nederlands Comité Bescherming Trekvogels
financieel te steunen. De grondvesten van

de Italiaanse vogelvangers beginnen goed

te trillen zoniet te wankelen. Wij moeten

onze acties voortzetten. Ook het Duitse

weekblad ’Bunte lllustrierte’ heeft een grote

actie ontketend met pagina-grote adverten-

ties in vier dagbladen in regio Lombardije.

Wat voert de Vlaamse Gaai

zijn jongen?
In Trav. Mus. Nat. Hist. ’Grigore Antipa’

(1972 - jrg. 12 - pag. 355-383) schrijft L. Ko-

rodi Gai over 'Beitrage zur Kenntnis der

Brutbiologie und Brutnahrung der Eichel-

haher (Garrulus glandarius L.)’. Het voedsel

dat aan de jongen werd gebracht werd door

de halsringmethode onderzocht. Onderzocht

werden 11.499 aangebrachte voedseldelen.

Daaronder bevonden zich slechts 20 gewer-

velde dieren: Hazelmuis, Bosmuis, Hazel-

worm, Boomkikker en 81,2% van het ge-

wicht bestond uit Lepidopteren (vlinders),
vooral rupsen en 8,6 % kevers. Een belang-

rijk artikel voor diegenen die onze prachtige

gaaien nog steeds onder de schadelijke

vogels rangschikken.
J.T.
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Actie ’Koop een vogel vrij’

In het park van het slot Desio, Noord-ltalië

werden op 3 april j.l. honderden zangvogels

vrijgelaten die met het geld van bovenge-
noemde actie waren 'vrijgekocht'. Ten be-

hoeve van de publieke opinie heeft de stich-

ting 'Mondiaal Alternatief' veel goed werk

verricht. Of het enige zin heeft gehad voor

de losgelaten vogels weten wij niet. Hoeveel

zouden al weer teruggevangen zijn en zou-

den er Italianen zijn die er een broodwin-

ning in zien vogels te vangen om ze te kun-

nen verkopen en dan nóg eens terug te

kunnen vangen? Handtekeningen-acties kun-

nen de Italianen overigens ook niet meer

murw maken.

Internationaal behoud van wateren,

moerasgebieden en watervogels

Vijfde Internationale Conferentie betreffende

het Behoud van Wateren en Moerasgebie-

den en Watervogels gehouden te Heiligen-
hafen (Sleeswijk-Holstein), Duitse Bondsre-

publiek, 2- december 1974 onder auspiciën

van het International Waterfowl Research

Bureau (IWRB).
De conferentie te Heiligenhafen is de vijfde
van de reeks, die begon in 1963 te St. An-

drews (Scotland) en die werd voortgezet met

conferenties te Noordwijk (Nederland) in

1966, te Leningrad (USSR) in 1968 en te

Ramsar (Iran) in 1971.

De conferentie te Heiligenhafen was in ver-

schillende opzichten de grootste conferentie

op dit gebied. Er waren vertegenwoordigers

van niet minder dan 39 landen uit alle con-

tinenten, van FAO, UNESCO en UNEP, van

de Raad van Europa en van 5 Internationale

organisaties IBP, ICBP, IUCN en CIC.

Het voornaamste punt van bespreking en

overleg was de stand van zaken en de vor-

deringen ten aanzien van de ondertekening

en ratificatie van de 'Convention on Wet-

lands International importance’. Er blijkt een

grote stimulans te zijn uitgegaan van deze

conventie. Men is in vele landen actief ge-

worden en doende belangrijke wateren en

moerasgebieden te beschermen. Ondanks

dat, hadden per december 1974 nog geen 7

staten de conventie geratificeerd, maar er

was goede hoop, dat dit spoedig wel het

geval zou zijn.
Andere punten van discussie waren de crite-

ria ter bepaling van de relatieve waarde van

wateren en moerassen, de productiviteit van

de water- en moeraslevensgemeenschap-

pen speciaal in verband met het beheer en

de noodzaak te komen tot nog meer inter-

nationale samenwerking op het gebied van

behoud en beheer.

Ook de invloeden van bestrijdingsmiddelen,

van jacht en vangst kwamen ter sprake. Er

werden ten slotte 18 aanbevelingen aange-

nomen, die ten dele betrekking hadden op

de genoemde punten van overleg, ten dele

het doel hadden de aandacht te vestigen op

speciale problemen, o.a. in bepaalde landen.

Voor Nederland is van belang een aanbe-

veling, betreffende de Dollard.

Prof. dr. M. F. Mörzer Bruyns, Landbouw-

hogeschool, Vakgroep Natuurbeheer, Prinses

Marijkeweg 5, Wageningen.

Het jachttoerisme van de Italiaan

Italianen jagen ook vogels buiten hun land.

Italianen pachtten in Joegoslavië een groot
beschermd vogelgebied met visvijvers van

zo’n 800 ha wateroppervlakte. Het ligt 35 km

ten zuidwesten van Zagreb, gedeeltelijk met

eiken- en gemengd bos begroeid. Geschoten

wordt daar door de Italianen op alles dat

vleugels heeft. De nieuwe Joegoslavische
Jachtwet verbiedt dergelijke verpachtingen.
Ondanks dat sluiten staatsinstellingen nieu-

we overeenkomsten af, ofschoon de staat

zelf aan het jachttoerisme weinig verdient.

Ook in Griekenland komen veel Italiaanse

jagers alles schieten wat zij kunnen raken.

In lerland loopt het toerisme erg terug, reis-

bureau’s maken nu reclame in Italië, Spanje,

Frankrijk en Duitsland om in lerland te ko-

men jagen en vissen. Vooral de Italianen

veroorzaken een ramp. Zij schieten op alles.

Dit is een nieuwe rampzalige bedreiging en

het betreft ook onze broedvogels zoals Kie-

viten, Scholeksters, Vinken, Spreeuwen en

andere soorten die juist daar hun milde

overwinteringsgebied hebben. Door over-

matige bevissing wordt er ook de zalm al

schaars. In lerland heeft men weinig wetten

waar de vogels bescherming door genieten

en daarnaast is er geen controle. Het kan

de lerse bevolking eigenlijk weinig schelen

omdat ze geen notie hebben van al de be-

dreigingen en alleen hun eigen eiland zien.

Dit alles gaat de oud NJNer G. van Gelde-

ren, Twayblade, Ballymonduff road, Sandy-
ford, County Dublin, lerland en mr. George

Burrows, correspondent van de Irish Times

en lid van de Council of the Royal Zoologi-
cal Society of Ireland zeer aan het hart.

Ons ook!

Natuurbeschermingsvereniging
West Zeeuws-Vlaanderen

’Het Duumpje’
Na lange tijd van impasse is op 28 april
1975 de Vogelbeschermingswacht West

Zeeuws-Vlaanderen 'Het Duumpje' nieuw

leven ingeblazen door de Biologische Werk-

groep West Zeeuws-Vlaanderen. De beide

groepen hebben zich verenigd in de Natuur-

beschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaan-

deren ’Het Duumpje’. Het bestuur bestaat uit

7 personen: mr. H. A. R. de Mul (voorzitter),
Th. de Kramer (Ie secr.), J. A. de Zwart

(Oude Haven 68, Oostburg Z, 2e secr.) die

de Biologische Werkgroep vertegenwoor-
digt, P. van ’t Westeinde (penningm.) en C.

Riemslag, terwijl twee andere bestuursleden

nog gekozen moeten worden.


