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Korte mededelingen

Vogels verstrengeld in

nijlon vislijnen

Het is ellendig. De toestand is mijns inziens

verergerd. Dat moet niet zo blijven! Blijkbaar

neemt de vissport de laatste jaren snel toe,

hetgeen meer afgebroken vislijnen die zo

maar worden weggegooid tot gevolg heeft.

Volgens mij is de tijd nu aangebroken om er

maatregelen tegen te nemen, onder andere

door middel van publicaties in kranten en tijd-

schriften. Ook in tijdschriften over sportvis-

serij zouden hier de aandacht op moeten ves-

tigen.

H.H. Harmsen, Sportlaan 66, 2566 LC ’s-Gravenhage.

Inventarisatie van de Roek -

1970, 1975 en 1980

Drs. A.M. Peeraer, stafbioloog Directie Fau-

nabeheer van het ministerie van landbouw en

visserij geeft in een rapport de voorlopige cij-
fers over 1970, 1975 en 1980 van de inventari-

satie van de Roek in Nederland, verkregen uit

tellingen van de Directie Faunabeheer van

het ministerie van landbouw en visserij. De

resultaten van de tellingen van het aantal

nesten per kolonie van elke provincie zijn in

tabellen naast elkaar gezet voor de bovenver-

melde jaren. Daar niet altijd in bovengenoem-

de jaren een telling is georganiseerd, werd

vaak gebruik gemaakt van telgegevens af-

komstig uit de meest nabijliggendejaren om

toch een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.
Gezien de geleidelijke toename in 1980 tot

19.175 nesten, hetgeen overeenkomt met een

gemiddeldejaarlijkse toename van een kleine

10 % na 1970, mag volgens de samensteller

van het rapport, worden verondersteld, dat

reeds in 1975 van enige toename sprake moet

zijn geweest. In 1950 waren er volgens E. van

Koersveld minimaal 49.750 en maximaal

55.500 roekennesfen in Nederland. Dit aantal

bleek in 1970 teruggelopen te zijn tot onge-

veer 10.000 nesten. In de tabel waarin het

aantal kolonies en nesten per provincie is uit-

gesplitst worden voor 1980 voor de provincie

Limburg 847 nesten in 17 kolonies vermeld,

terwijl uit de voorafgaande tabel in Limburg

slechts 11 kolonies met 721 nesten en 3 kolo-

nies met 42 uit het voorafgaande jaar worden

vermeld. Volgens J.M.P. Ummels, die de in-

ventarisatie-gegevens van de Roek in Lim-

burg over 1980 publiceerde (Natuurhistorisch
Maandblad 70 (6/7): 98-100, ’ln Vogelvlucht’ 4

(1): 17-20 & ’Het IJsvogeltje’ no. 17 -
mei 1981

: 19-21), werden er in Limburg in 1980 echter

924 nesten geteld in 18 kolonies, tegen 825

nesten in 16 kolonies in 1979.

Peeraer noemt in 1980 een kolonie in Terziel

van 8 nesten, die Ummels niet opgeeft. Um-

mels noemt kolonies te Holtum (voetbalveld),
Obbicht (haven Schipperskerk), Sien (Missie-

huis), Susteren (Rode Beek), Valkenburg (Ti-

voli), Wessem (kerkhof) en Wittem (Cartiels)
die Peeraer niet vermeld. De meeste tellingen

wijken niet veel van elkaar af, behalve de

kolonie te Ulestraten (Peeraer 107, Ummels

135), Vaals, Eschberg (Peeraer 89, Ummels

65) en Valkenburg, Schaesberg (Peeraer 98,

Ummels 170).
Ummels noemt voor 1980 vier nieuwe kolo-

nies in de provincie Limburg te Born, Stein,
Wittem en Wijlre.

A.M. Peeraer: Inventarisatie van de Roek (Corvus frugilegus

L.) in Nederland in de jaren 1970, 1975 en 1980. Gestencild,

23 pagina’s (1981). Uitgave Directie Faunabeheer, ministerie

van Landbouw en Visserij, postbus 346, 2700 AH Zoeter-

meer, Boerhavelaan3,2713 HA Zoetermeer, 079-510 234.

De voorzitter van het Landbouwschap ir. D. Luteijn heeft in

de jongste openbare bestuursvergadering gepleit voor snel-

lemaatregelen tegen de toenemende schade aan landbouw-

percelen door vogels en ander 'wild'. In deeersteplaats had

hij daarbij de duizenden ganzen ophet oog, die het Wadden-

gebied en anderekustgebieden teisteren (zoals hij datnoem-

de), maar daarnaast ook (Hout)duiven en kraaiachtigen. De

'regulatie' vandeze vogelsoorten geschiedt naar zijn mening

niet effectief genoeg.

Het 'pleidooi' van ir. Luteijn was aanleiding om nadere in-

lichtingen te vragen bij de ambtenaar van de Directie Fauna-

beheer in Drenthe, de heer R.A. Roetert Steenbruggen te

Hooghalen. Jagers in Drenthe hebben vergunning gekregen

om Roeken af te schieten.

Aan boeren zonder jachtacte wordt in tegenstelling tot de

gang van,zaken in andereprovincies al sinds 1950 geen ver-

gunning daarvoor verstrekt. Volgens Roetert Steenbruggen

ondervindt men daardoor in Drenthe geen moeilijkheden.

Daarmee wordt Faunabeheer overigens in Overijssel en in

Gelderland wel geconfronteerd, zegt hij. Op grote schaal

heeft men in die provincies blijkbaar vergunningen gewei-

gerd aan mensen, diedaar tot voor kort wel voor in aanmer-

king kwamen (uit de 'EmmerCourant’ van 4 april 1981).

Over Roeken

In ’Acta ZoölogicaCracoviensia’ XXIV : (1980)
verschenen twee lange artikelen over de

Roek van Z.Grodzirtski 'The annual life cycle

of Rooks and Jackdaws in the town of Cra-

cow’ en 'Nesting Rooks in the Cracow area’.

Tevens vinden wij in deze uitgave over de

Heggemus een lang artikel van T. Tomek

’Nesting of Dunnock’.

De laatste tijd worden er veel vogels op gru-

welijke wijze het slachtoffer van weggesme-
ten vislijnen. Onlangs ben ik erg geschrok-
ken. Toen ik een foto van een Paarse Strand-

loper had vergroot, zag ik dat zij met haar uit-

gestrekte vleugel en poot in een vislijn ver-

strengeld zat.

De vorige maand, juli 1981, heb ik een gewon-

de postduif, die ook in een vislijn gestrengeld

was, weggebracht naar een dierenambulance

in Den Haag. De laatste jaren heb ik dat

steeds meer geconstateerd bij vogels, zoals

bij de Wilde Eend, Houtduif en Blauwe Rei-

ger. De Blauwe Reiger, die dat ook was over-

komen, heb ik vorig jaar geprobeerd te pak-

ken, doch helaas tevergeefs.



Nieuwe aanval op Havik
afgeslagen!
Vragen van de leden van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal de heren Waalkens en

Evenhuis over het faunabeleid voor de Velu-

we (ingezonden 5 juni 1981).

1. Hebben de bewindslieden kennis genomen

van berichten -onder andere een reportage in

een NOS-journaal op 15 mei 1981- over de

grote verliezen, die postduivenhouders lijden
door een plaatselijk te hoge stand van Havi-

ken op de Veluwe.

2. Zo ja, willen de bewindslieden dan bevor-

deren dat ook dit probleem in het weten-

schappelijk onderzoek wordt betrokken dat

als basis zal moeten dienen om te komen tot

een verantwoord faunabeleid?

Toelichting
De vragen worden gesteld ter aanvulling van

die, welke op 13 april 1981 reeds werden ge-

steld.

Antwoord

Antwoord van minister Braks (Landbouw en

Visserij), mede namens de Staatssecretaris

van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, de heer Wallis de Vries (ontvangen op

21 augustus 1981).

1. Mij is bekend dat door postduivenhouders
wordt geklaagd over verlies van duiven door

Haviken.

Uit mij ter beschikking staande gegevens

blijkt echter niet dat het aantal postduiven

dat ten prooi valt aan Haviken van enige bete-

kenis is in verhouding tot het totale postdui-
ven in ons land, noch dat predatie door de

Havik een van de belangrijke doodsoorzaken

is.

2. In het licht van het onder 1 gestelde is er
geen aanleiding tot het bijstellen van het on-
derzoekprogramma van het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer.
Zieook ’Het Vogeljaar’ 29)3): 146-147.

n.b. De heren Waalkens en Evenhuis noemen 15 mei j.1.,
maar dit moet zijn 16 mei j.1.1 Hebbenze deze uitzending zelf

wel gezien?

Nieuwe duivenrampvlucht

In het week-end 22-23 augustus 1981 is een

duivenwedvlucht van de Nederlandse Post-

duivenorganisatie wederom op een ramp uit-

gelopen. Van de 186.511 duiven die werden

gelost in de Franse stad Orleans keerde eerst

niet meer dan 1% terug. Later kwamen be-

richten binnen dat boven de grote rivieren

nog geen 10% uiteindelijk teruggekeerde en

beneden de grote rivieren zo'n 25%

terugkwam.
De 37 wagens, waarin de duiven waren ver-

voerd, stonden dit maal op een ander terrain

dan gebruikelijk in Orleans. Verschillende

wagens stonden vlak onder hoospanningska-
bels. Toen uit PPn mand op onverklaarbare

wijze een aantal duiven voortijdig ontsnapten
heeft men alle duiven de vrijheid gegeven, on-

danks dat de lucht potdicht zat en de jonge
duiven gedisorienteerd werden. De zoge-

naamde ’Koninginnevlucht’ van het seizoen

van de liefhebbers, ’Orleans’ voor jonge dui-

ven blijkt dus een regelrechte ramp te zijn ge-

worden.

Rentokil-Vogelschrik

Gedurende de afgelopen zomermaanden is

de Verenigingvoor Vogelbescherming ’s-Gra-

venhage en Omstreken wederom geconfron-
teerd (zie ook ’Het Vogeljaar’ 18(5) :342) met

enkele gevallen, waarin vogels zijn blijven

kleven aan het zogenaamde ’Rentokil-Vogel-
schrik’. Deze vogels zijn naar het vogelasiel

overgebracht, waar de kleverige substantie

slechts met veel moeite van de veren en de

poten kon worden verwijderd.
Het blijkt zo te zijn, dat de laklaag die, om het

kleven te voorkomen, volgens wettelijk voor-

schrift twee maal dient aangebracht te wor-

den, door weersinvloeden en uitwendige be-

schadigingen zijn werking gaat verliezen,

waardoor de kleverige pasta zelf weer bloot

komt.

De Haagse vereniging heeft de hele kwestie

voorgelegd aan de Algemene Inspectie-
dienst, die de zaak momenteel in onderzoek

heeft. Men stelt zich voor dat dergelijke
gevallen zich niet alleen in Den Haag voor-

doen, want de firma Rentokil is werkzaam in

het gehele land.

Lezers wordt gevraagd of hen dergelijke ge-

vallen in andere delen van het land bekend

zijn. Het is van belang om zo veel mogelijk ge-

gevens te verzamelen om een duidelijk beeld

van de omvang en de aard van de gevallen te

verkrijgen.

In het centrum van Hilversum worden de laat-

ste maanden regelmatig duiven met ’rotten-

de’ tenen en poten aangetroffen, De dieren

blijken zich nauwelijks meer lopend voort te

kunnen bewegen. De mogelijkheid bestaat

dat ook deze vogels het slachtoffer van Ren-

tokil zijn geworden.
J.T.

Jacht op ganzen in Bondsrepubliek

In de Bondsrepubliek is van 1 november tot

15 januari daarop volgend de jacht geopend

op de Grauwe Cans, Kolgans, Rietgans, Rot-

gans en Canadese Cans. Bovendien mag de

Grauwe Gans van 1 tot 31 augustus bejaagd
worden.

In enkele Bundeslanden bestaan enkele at-

wijkingen op de regeling in de hele Bondsre-

publiek;
In Baden-Wurttemberg, Hessen, Nordrhein-

Westfalen en Rheinland-Pfalz zijn alle gan-

zensoorten het gehelejaar beschermd.

In Sleeswijk-Holstein is de Rietgans het ge-
hele jaar beschermd.

In Niedersachsen zijn alle ganzensoorten be-

schermd, behalve de Grauwe Gans.

De jacht op de Grauwe Ganzen in augustus is

beperkt tot het gebied van Oost-Friesland.

In de Bundeslanden Beieren, Bremen, Ham-

burg en Saarland geldt de regeling zoals die

is vastgesteld voor de gehele Bondsrepu-
bliek.
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Kleiput Tiendgorzen en Leenheren

Buitengorzen aangewezen als

natuurmonumenten

Bij beschikking van 24 juli 1979, nr. NLB/N-

-36709, heeft staatssecretaris G. C. Wallis de

Vries van CRM, in overeenstemming met de

minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening, een gedeelte van de ’Kleiput in de

Tiendgorzen’ te Goudswaard aangewezen als

beschermd natuurmonument. Hierdoor is weer

een buitendijks gebied in het Haringvliet
onder de werking van de Natuurbescher-

mingswet gebracht. Dit gebied sluit aan op

's Lands Bekade Gors en de Korendijksche

Slikken, die reeds eerder werden aangewezen

als beschermd natuurmonument. Deze bui-

tendijkse gebieden zijn van internationaal be-

lang als verblijfplaats voor watervogels.
Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag

zowel het westelijk als het oostelijk deel van

de Kleiput aan te wijzen, is nu besloten de

Natuurbeschermingswet alleen toe te passen

op het westelijk gedeelte. Over het voornemen

over te gaan tot aanwijzing en de gevolgen

van een dergelijke aanwijzing voor de water-

sport op het Haringvliet heeft breed overleg

plaatsgevonden met alle betrokkenen. De

definitieve aanwijzing van de Kleiput omvat

een zodanig gedeelte, dat de in het overleg

gemaakte afspraken ten aanzien van een

voorlopige voortzetting van het gebruik van

het oostelijk deel als eenvoudigeverenigings-
haven voor de watersport niet worden door-

kruist.

Eveneens op 24 juli 1979, bij beschikking nr.

NLB/N-36599, heeft staatssecretaris Wallis de

Vries, in overeenstemming met de minister

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-

ning, aangewezen als beschermd natuurmo-

nument de 'Leenheren Buitengorzen' te

Goudswaard. Ook dit gebiedvormtéén onder-

deel van de reeks buitendijkse gebieden in het

Haringvliet en is van belangvoor zowel broed-

vogels als voor trekvogels.

Vermoedelijk broedgeval van

Grauwe Kiekendief langs Haringvliet
in 1978

Half juli 1978 deelde G. Huyzers mij telefonisch

mede dat hij op 14 juli 1978 boven een van de

uitgestrekte, buitendijks langs het Haring-

vliet gelegen voormalige rietlanden, een g

Grauwe Kiekendief Circus pygargus had waar-

genomen dat ten opzichte van een tweetal

Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus ter-

ritoriumgedrag vertoonde. Omdat Huyzers
eerder in juli een d Grauwe Kiekendief waar-

nam in het westelijk deel van de Hoekse

Waard, en ik op 17 mei 1978 eveneens een d

zag boven het zelfde terrein waar Huyzers zijn

waarneming deed, leek het verstandig hier

nader poolshoogte te nemen. Het betreft hier

een circa 180 hectare groot,door kreken door-

sneden, verruigd rietland, bestaande uit area-

len Engelwortel Angelica archangelica, afge-

wisseld door oppervlakten Harig Wilgeroosje

Epilobium hirsutum of kniehoog Riet ;Phrag-
mites australis.

Op 17 juli 1978 namen Huyzers, Preesman en

de auteur vanaf de buitendijk boven het ter-

rein zowel een d als 9 Grauwe Kiekendief

waar. Nadien werd gepoogd de gang van za-

ken te volgen, waarvan onderstaand in chro-

nologische volgorde verslag:

14 juli 1978: Een hevig territorium verdedigend 9

Grauwe Kiekendief tegenover twee Bruine Kieken-

dieven; vogel valt later in.

17 juli 1978: Een halfuurna elkaar vliegenden9 aan

vanuit de uitgestrekte, belendende landbouwpol-
ders. Vallen belde In op de zelfde plaats als Huyzers

dit drie dagen eerder zag doen, circa 250 meter het

terrein in. Niet kunnen onderscheiden of prooi werd

aangedragen. Tweeeerstejaars Bruine Kiekendieven

worden geattaqueerd door 9. Na korte tijd verlaatd

de plaats en vliegt in zuidwaartse richting hoog af,

het Haringvliet kruisend: 9 blijft.
23 juli 1978: Voedseltransport 9naar bekende plaats.

29 juli 1978: Bij de als 'nestplaats' aangeduideloca-

tie is dgesignaleerd.
14 augustus 1978: Voedselovergave daan9, waarna

9 invalt op de bewuste plaats. Na de voedselover-

gave attaqueert ddrie eerstejaars Bruine Kiekendie-

ven. Uit het kennelijk nabijgelegen nest van paartje
Bruine Kiekendieven zijn vier jongen uitgevlogen.

Hoewel naar uitgezien, werden nadien geen

Grauwe Kiekendieven waargenomen. Juve-

niele vogels kwamen dus niet in het vizier. Om

eventuele verontrusting te voorkomrn, zoch-

ten wij bewust niet naar de nestplaats. De ter-

reingesteldheid zou zulks waarschijnlijk ook

niet hebben toegelaten.Op grondvan boven-

staande waarnemingen lijkt een broedpoging

dus wel waarschijnlijk. Te betwijfelen valt of

de poging tot succes leidde. Voor zover mij

bekend is dit de eerste broedpoging van deze

soort in hef Haringvlietgebied, en in de pro-

vincie Zuid-Holland, sinds 1968.

G. L. Ouweneel, Lijster 17, 3299 BT Maasdam.

Huismus voedt zich met

doodgevlogen insekten

Op 11 mei 1979 zag ik op een parkeerplaats in

de binnenstad van Hengelo (O.) een wijfjes
Huismus die te pletter gevlogen insekten van

de voorzijde van diverse geparkeerde auto’s

pikte. Maar het meest frappant was nog dat de

Huismus bewust naar die auto’s vloog die met

de voorkant naar haar toe stonden. De tussen-

liggende auto’s, die met de achterzijde naar

het vogeltje toe stonden, werden consequent

overgeslagen. Waarschijnlijk heeft de vogel
door ervaring geleerd direct naar de voorzijde

van een auto (glimmende grille, koplampen) te

vliegen om zodoende gemakkelijk aan de kost

te komen. Is dit gedrag wel eens vaker gesig-
naleerd?

K. H. de Jong, Abelenstraat 2A, 7556 DT Hengelo

(O).

In juli 1963 stelde Jaap Taapken op de Keizersgracht
te Amsterdam vast hoe een 15-tal Huismussen zich

verdrongen legen de radiateur van een vrachtauto

waartegen vele doodgevlogen insekten plakten (zie
'Hel Vogeljaar' 12 (2): 265).



The significance of Egyptian
wetlands for wintering waterbirds

Eind 1981 verschijnt het rapport van P.L. Mei-

ninger & W.C. Mullié (eds.) over alle resulta-

ten van twee Nederlandse Ornithologische

Expedities naar Egypte in de winters 1978/79

en 1979/80. De hoofdstukken handelen onder

andere over: Egyptische ’wetlands’ als be-

dreigde gebieden voor watervogels; de bete-

kenis van Egyptische ’wetlands’ voor over-

winterende watervogels; vogelvangst in Lake

Manzala; natuurbescherming in Egypte (door
B. Bruun).

De resultaten van de watervogeltellingenwor-

den per gebied gepresenteerd; ook worden

gebiedsbeschrijvingen gegeven en aanbeve-

lingen gedaan voor toekomstig onderzoek en

beschermingsmaatregelen. Een voorlopige

lijst van de vogels van Egypte is opgenomen
als appendix. Het rapport zal meer dan 100

pagina’s tellen en geïllustreerd zijn met vele

kaarten, foto's en pentekeningen.
In één der volgende nummers wordt vermeld hoe dit belang-
rijke rapport kan worden besteld.

Het interessante boekwerk bevat ruim 100

bladzijden waarvan een speciaal hoofdstuk is

gewijd aan de vogelvangst en de vogeljacht

in Egypte. De vertaling van de samenvatting

van dit hoofdstuk laten wij hieronder volgen:

Conclusie

Op het Manzala Meer worden watervogels ge-

vangen en geschoten op een aantal manie-

ren, die vaak vernuftig zijn. Deze manieren

worden nader beschreven.

Het totaal aantal mensen dat zich met deze

praktijken bezighoudt, bedraagt meer dan

3.000, uit een totaal van 35.000-40.000 vissers.

Minder dan 100 van deze mensen doen niets

anders, gedurendeeen deel van het jaar, dan

het bejagen en verkopen van watervogels. In

de zomer vissen zij.
Tussen half september en half maart worden

minstens 84.000 en hoogstens 140.000 water-

vogels gevangen of geschoten.

Vergeleken met 1930 worden nu ongeveer

50% minder eenden en koeten aangeboden

op de markt. Deze algehele daling wordt

hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling in

het aantal Kuifeenden en Tafeleenden.

Wat de reden van de afname precies is, is on-

bekend, maar afgezien van factoren in het

broedgebiedkunnen de snel groeiendebevol-

king, drooglegging, toenemende verstoring
en de zeer zware jachtdruk als de voornaam-

ste factoren beschouwd worden.

Het aantal afgeschoten watervogels is bui-

tengewoon hoog, hoewel de verkoopwaarde
van deze vogels zeer gering is. De conclusie

is dus, dat het jagen op waadvogels, dat uit

het oogpunt van vogelbescherming afkeu-

renswaardig is, ook vanuit economisch

standpunt bezien niet te verdedigen is.

De aantallen van verschillende andere soor-

ten, die gevangen of geschoten worden, zijn

hoog, onder andere van de Purperkoet.
De economische betekenis van de vogeljacht
is te verwaarlozen. De verkoopwaarde is

slechts 0.25 - 0.40% van die van de vis in het

meer, terwijl minder dan 100 mensen (vissers)

Wltwangsterns,
Lake Burullus,

februari 1979.

Foto: Wim Mullié.

Pijlstaarten, Wintertalingen en

Slobeend, markt Port SaVd,

januari 1980.

Foto: Wim Mullié.



voor ongeveer 50% van hun jaarlijks inkomen

afhankelijk zijn van deze bezigheden.

De watervogels dienen niet als een noodzake-

lijke bron van eiwitten,maar zijn een luxe-arti-

kel hoofdzakelijk voor de betere stand. De

prijs die betaald wordt voor een kilo eend is £

E 3.40, hetgeen zeer hoog is.

Aanbevelingen
Het grootste deel van de Egyptische vogels is

niet wettelijk beschermd. Daarom is het van

het grootste belang dat er een betere wetge-

ving komt, waarin de bescherming van de

Egyptische vogels wordt opgenomen.

Het jagen op futen, pelikanen, aalscholvers,

reigers, flamingo’s, rallen, de Purperkoet,

waadvogels, meeuwen en sterns moet wette-

lijk verboden worden in het gebied van het

Manzala Meer of er moet een regeringsde-
creet uitgevaardigd worden. Aan dit verbod

moet streng de hand gehoudenworden.

Dit zou men kunnen verwezenlijken door het

Manzala Meer of een deel ervan tot be-

schermd natuurgebied te verklaren, waarin

opzieners toezicht houden op het naleven van

de bepalingen.Aangezien bijna alle vogels in

Port Said en Dumyat worden verhandeld, is

het resultaat makkelijk na te gaan.

De jachtdruk op eenden, Waterhoentjes en

koeten is zeer groot. De invloed hiervan op

het bevolkingspeil is niet bekend, maar de

overlast veoorzaakt door deze activiteiten is

zeer ernstig. Een algemeen verbod, of ten

minste een sterke vermindering van de jacht

op deze soorten zal nodig zijn, als wij de

functie van het Manzala Meer als natuurge-

bied van internationaal belangwillen handha-

ven. Vertaling: dr.J. deLange

Italiaanse jagers in Egypte

De oase, Oasis At El Faiyum, bestaat uit een

ondiep meer, 25 mijl lang, dat steltlopers aan-

trekt die de veiligheid van de rivier verlieten

om hier door de Italiaanse barbaren vanuit

hun hinderlagen te worden neergeknald.
Een groep van 30 Italianen - de meesten fan-

tastisch gekleed voor hun jachtsport - zijn zo-

pas voor hun middageten in het Panorama

Hotel, waar schrijver ook was, aangekomen.

De ochtend was voor hen een goede tijdpas-
sering geweest. Ze brachten hun eigen provi-

sie, spaghetti, kaas en zelfs voorjaars uitjes

uit Rome mee, want ze aten hun geschoten

vogels niet, maar verkochten ze aan een

Egyptische handelaar, die de vogels doodde

die nog leefden en stopte ze met de andere

vogels in een zak.

Eén van de sportslieden vertelde mij dat hij

ongeveer 100 eendachtigen had geschoten

vanmorgen, maar het kwam er op neer dat hij
daarmee bedoelde strandlopers, Kluten, fran-

jepoten en Kemphanen- vele soorten die voor

onze maatstaven als zeldzaam gelden. Hij
had ook een groot aantal kleinere geschoten

vogeltjes bij zich, zoals kwikstaarten en der-

gelijke. Maar deze geschoten vogeltjes
werden door de handelaar minachtend afge-

wezen en in het water gesmeten.

De totale buit op die morgen woog 70 kilo,

Benden, Lake Burullus,

februari 1979.

Foto: Wim Mullié.

Kluten en Blauwe

Reiger, markt Port

Saïd,
september 1980.

Foto: Wim Mullié.
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samen zo’n 1000 geschoten vogels, en de

groep verwachtte in het begin van de avond

van de zelfde dag zeker nog weer even zoveel

te kunnen schieten.

Het was de beste plaats in z’n soort in de

wereld die ze kenden, maar ze geloofden niet

dat dit nog zo erg lang door zou kunnen gaan.

Drie of vier jaar op z’n hoogst...

Uit ’Observer Magazine’ van 10 mei 1981

Sénégal-Griel ((Burhinus senegalensis).

Roodstaarttapuit i(Oenanthe xanthoprymna).

Enkele van de vele vogeltekenlngen die het

boek illustreren over de watervogels in Egyp-

te. Ze zijn gemaakt door de 20-jarige Egyp-
tische vogeltekenaaren ornitholoog Sherif M.

Baha el Din. Woestijnplevier i(Charadrius leschenaultii).
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Laat broedgeval Boerenzwaluw

Tijdens het inventariseren van ons gebied
werd op 7 september 1980 onze aandacht ge-

trokken door een groep van 100 Boerenzwa-

luwen die hun jongen, gezeten op een tv-an-

tenne van voedsel voorzagen.

Een van ons ontdekte dat er nog een zwaluw

onder de overstek van de aanwezige garage

vandaan vloog. Toen wij een kijkje namen

bleek in de nok een nest te zitten van een

Boerenzwaluw, met daarin vier jongen, die

zo’n 8 dagen oud waren.

Er vielen ons een paar dingen op.

1: De late datum van het nog met jongen

gevulde nest.

2: Dat het nest buiten onder de nok van een

overstek was aangebracht.
3: De overstek was niet wit maar bruin van

kleur.

Wat die kleur betreft het volgende; geen van

ons groepje had ooit een nest van een Huis-

zwaluw onder een goot of verstek aangetrof-

fen die anders van kleur was geverfd dan wit.

Een inventarisatie van Boeren- en Huiszwalu-

wen, uitgevoerd door onze jeugdgroep werd

door hun steeds aangevoerd dat onder witte

goten en overstekken de Huiszwaluwen

broedden. Geen van ons en bij andere in onze

buurt zijnde vogelaars was bekend dat Boe-

renzwaluwen buiten de gebouwen hun nes-

ten hadden. Bij navraag of de vogels waren

uitgevlogen werd door de eigenaar met ja be-

antwoord.

Telgroep Bakkersmeer van de Natuurwerkgroep gem.

Rucphen(Hilsondisstraat 7,4714 AM Sprundel.

Huiszwaluwen overnachten in

perceel snijmais

Op 21 september 1980 maakte ik een wande-

ling. Het was tegen de avond. Al wandelende

trok een grote groep (enkele honderden)rond-

cirkelende Huiszwaluwen mijn aandacht. Met

belangstelling heb ik daarna hun gedra-

gingen gadegeslagen. Naarmate het meer en

meer begon te schemeren concentreerden ze

hun heenenweer gevlieg boven een perceel

snijmais dat op dat moment circa 2 meter

hoog was. Binnen 15 minuten waren alle zwa-

luwen de maisplanten ingedoken op een

manier zoals ook Spreeuwen hun slaapplaat-

sen 'induiken’. Ik vermoed dat het hier een

doortrekkende groep Huiszwaluwen betrof.

De volgende dag waren de meeste verdwe-

nen. Van het overnachten van Huiszwaluwen

in een maisveld heb ik persoonlijk nog nooit

gehoord. Is dit een unicum of komt dit vaker

voor?

M.J.H. Merken, Dorpsstraat 32,6268ND Bemelen (L).

Beukennoot-etendekauwtjes

Op een morgen in oktober werd mijn aan-

dacht getrokken door druk roepende

Kauwtjes in een beukenboom. Terwijl ik om-

hoog keek vielen er vanuit de boom 'dingen'
in de strooisellaag. Boven in de boom zag ik

dat de Kauwtjes zich acrobatisch over en op

dunne twijgjes naar de beukennootjes reiken

en deze eruitpikken met het gevolg dat de

andere nootjes naar beneden vielen. Met een

nootje in de bek vlogen ze naar wat verderop
staande eiken. Vanuit deze eiken was er een

geregelde vlucht naar de beuk.

Dat Roeken walnoten ’stalen’,had ik al meer-

dere keren waargenomen, ‘beukennootjes

etende Kauwtjes nog nooit. In mijn omgeving

staan slechts enkele beuken. Zijn er mensen

die dit gedrag vrij regelmatig waarnemen?

F. deJong, Hilsondisstraat 7,4714AM Sprundel.

Heimans & Thijsse-Prijs 1979

Op 8 december 1979 werd in Artis, Amster-

dam de Heimans & Thijsse-Prijs 1979 uitge-
reikt aan Bert Haanstra voor zijn gemaakte
natuurfilms en H.W.J. Schimmel voor zijn

uitgebreidevoorlichtend werk op het gebied

van natuurstudie en natuurbescherming,

waarmee hij zich een lange periode ver-

dienstelijk maakte.

Zeer binnenkort wordt het tracé van de Flevolijn definitiefvastgelegd. De actiegroep 'Red de Oostvaardersplassen’ blijft zich

inzetten voor één der belangrijkste vogelgebieden van West-Europa! Foto: Jaap Taapken.
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Na de opening van het feestelijk gebeuren
door de voorzitter van de Stichting Heimans

en Thijsse-Fonds, prof. dr. V. Westhoff,

spraken prof. dr. G.P. Baerends en prof. dr.

V. Westhoff de prijswinnaars toe. Hierop-

volgend werd voor het grote aantal aanwe-

zigen de nieuwe film van Bert Haanstra over

de nationale parken vertoond.

Het nieuwe adres van het secretariaat van de

Stichting Heimans en Thijsse-Fonds, die deze

prijs jaarlijks uitreikt, is thans J.J.H. Zwier,

Fluitersdreef 41,6871 LR Renkum, 08373-3369.

Oude Maas, vergeten gebied?

Sinds 2 jaar bezoek ik regelmatig de oevers

van de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam,

een uniek natuurgebied. De Oude Maas is

vrijwel de enige nog overgebleven getijde-ri-
vier in Nederland,waardoor aan de oevers on-

begroeide slikgebieden zijn blijven bestaan.

De laatste jaren zijn veel van deze gebieden

na opspuiting veranderd in recreatieterrei-

nen en thans wordt ook één van de laatste ge-
bieden op de noordoever iets ten oosten van

de Heinenoordtunnel hierdoor bedreigd. Het

is een klein paradijs met een meertje, moe-

rasbosjes, rietkraag, een stukje weiland en

een goed ontwikkelde houtwal.

Tenminste 90 soorten vogels heb ik hier waar-

genomen, waaronder veel 'kritische' soorten

zoals Kemphaan (in voorjaar meer dan 50

stuks), Zomertaling (4 ex. in voorjaar, waarvan

1 paar broedend!), Kleine Plevier (meerdere

paren broedend), Tureluur (broedend), Kluut

(4 paar), Oeverzwaluw (broedend), Gele Kwik-

staart (in meerdere paren) en Blauwborst (1

paar). Sommigevan deze soorten worden ner-

gens anders meer langs de Oude Maas broe-

dend aangetroffen. Tevens is het een belang-
rijk overwinteringsgebied voor eenden (Win-
tertalingen), steltlopers (Watersnippen) en

stootvogels (Blauwe Kiekendief).
Is dit nog te redden??

Wellicht zijn er natuurbeschermingsinstan-
ties of enthousiaste vogelaars die zich hier-

voor in willen zetten. Een vogelwerkgroep
'Oude Maas’ is mij helaas (nog?) niet bekend.

Gegevens over fauna (vooral vogels) en flora

van de gebieden langs de Oude Maas worden

door mij verzameld. Als er lezers zijn die over

dergelijke gegevens beschikken, ook van ou-

dere datum, zal ik deze graag ontvangen.

_ Rob Strucker (biologie-student), Beumershoek 12, 3085

EA Rotterdam.

Kokmeeuwenmet roze buik

Op 18 oktober 1980 zag ik bij de inlaatsluis

Brouwersdam tussen een groep Kok-

meeuwen 3 Kokmeeuwen die anders ge-

kleurd waren. Er waren 2 Kokmeeuwen met

een roze buik en de ander was helemaal roze.

Ik heb wel eens gelezen dat ze in broedkleed

weleens een roze buik hebben, maar deze wa-

ren in winterkleed. Worden zulke roze

meeuwen meer gezien? En heeft iemand een

verklaring hoe die dieren aan die roze veren

komen?

M. Tanis, Wittestraat 16, Ouddorp..

Foeragerende Zilvermeeuwen

Tijdens onze vacantie op Texel in juni 1981 is

ons een gedrag van de Zilvermeeuw opgeval-
len die wij nog niet eerder hadden waargeno-

men.

Gedurende een laagwaterperiode stonden wij
in de omgeving van de 80l naar het droogge-

vallen wad te kijken. Vlak onder aan de dijk

lag een grote plak van enkele tientallen m2
groene zeesla. Daarin liepen een aantal jonge

en volwassen Zilvermeeuwen te foerageren.
Dat geschiedde echter op een manier die ons

nog niet eerder was opgevallen.
De meeuwen pakten een pluk zeesla en trok-

ken die opzij om op die manier te kunnen zien

wat er onder zat. Meeuwen die op die wijze

bezig waren maakten een spoor van één tot

anderhalve en soms wel twee meter lengte

van plukken opzijgeworpenzeesla.

Het succes was zeer wisselend, doch soms

erg goed. Zo zagen wij een volwassen Zilver-

meeuw een platvis onder de zeesla vandaan-

halen waarmee hij flink wat moeite had om

hem naar binnen te krijgen. Andere vangsten
die wij konden vaststellen waren voorname-

lijk grote of kleine krabben. Die gingen

meestal vlot naar binnen. Op een betrekkelijk
klein stuk waren zo acht tot tien ’zoeksporen'

van opzijgeworpen zeesla te zien hetgeenvrij-
wel niet opvalt als je ze ziet liggen, maar wel

als je ziet hoe ze ontstaan.

H.J. Lichtenbeld, Valparaisodreef 47,3563 VLUtrecht.

De Dollard aangekocht

5 juni 1981 zal in de annalen van de natuurbe-

scherming in Groningen als een grote dag

worden genoteerd. Die datum namelijk heb-

ben het Groninger Landschap en Natuurmo-

numenten een groot deel van de Dollard in

eigendom verworven.

De aanleg van een binnendijks kanaal werd

een week later door het provinciaal bestuur

van Groningen aan de kant geschoven. Het

buitendijkse kanaal was reeds eerder van de

baan zodat nu een groot deel van de Dollard

is veiliggesteld.

Sedert 1962 is over een aantal plannen met

betrekking tot de Dollard gestreden en het is

een pluim op de hoed van de betrokken actie-

voerders dat de acties met zo’n groot succes

zijn afgesloten.
Gelukkig zijn dergelijkereuzenzwaaien in ons

Nederlandse bestel toch mogelijk gebleken
en dat geeft hoop voor de toekomst.

’Wren-boys’

In lerland kan men begin december ’wren-

boys’ tegenkomen: verklede mannen en jon-
gens die rondtrekken en muziek maken. Ze

halen geld op om arme mensen wat gezellig-
heid met Kerstmis te kunnen geven. Een

’Wren' is een Winterkoningtje, waarop vroe-

ger werd gejaagd. Op de een af andere ma-

nier heeft het erg oude volksgebruik daar wat

mee te maken (De Volkskrant, 10 december

1980).
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Putters en Groenlingen

eten grove dennenzaden

Op een heidegebiedje, behorende tot de

Rucphense bossen werd door enige leden

van onze groep op 4 april 1980 de volgende
waarneming gedaan. In een groepje zesden-

nen langs het zandpad zaten zo’n 20-tal Put-

ters en een 10-tal Groenlingen er lustig op los

te zingen.

Aan de overkant van het zandpad is een

braakland van 25 ha aanwezig. De aanwezig-

heid van de vogels werd door ons dan ook in

verband gebracht met het ter plaatse aanwe-

zige braakland. Wij besloten de vogels te tel-

len. Wij konden ze op zo’n 10 m afstand nade-

ren. Op een moment vlogen ze drupsgewijs

naar wat verder op de heide staande vliegden-

nen (kwarren). Hier zongen ze niet meer en

daf vonden wij vreemd. Langs een ander pad

konden wij ze op 20 m afstand naderen en za-

gen tot onze verbazing dat zowel de Groen-

lingen als de Putters de zaden van de grove

dennen aten. Het was een wonderbaarlijk
mooi en tevens vreemd gezicht Putters op

een heideveld is wat bij ons betreft geen alle-

daagseverschijning.
Onze vraa<j is: ’ls dit een normale waarne-

ming van deze voedsel zoekende vogels?’ De

vogels zijn zo’n 14 dagen waargenomen. Van

Sijzen hadden wij wel geconstateerd dat ze

grove dennenzaden aten en van Barmsijzen

de zaden van de douglas.

C. Braat, Toon en Wieske v.d. Sande & F. deJong (Hil-

sondisstraat 7,4714 AM Sprundel).

Kuifleeuwerik broedendop plat dak

Naar aanleiding van het bericht over het broe-

den van een Kuifleeuwerik op een plat dak.

Zie 'Het Vogeljaar’ 28 (2):103. kan ik nog het

volgende berichten.

Toen ik in de jaren 1911-1913 in Den Haag

werkte, ontdekte ik meermalen dat Kuif-

leeuweriken nestelden op platte daken in

Scheveningen, Het nest was niet veel zaaks

en bevond zich meestal tussen wat verdorde

onkruiden tussen het grind. Nog voordat de

jongen, die er in de eerste tijd wat wonderlijk

uitzien, geheel vliegvaardig zijn, scharrelen

zij wat fladderend in de buurt van het nest

rond. Na een dag of 9 verlaten zij voor goed

het nest, maar pas een week later zijn zij tot

vliegen in staat. Al die tijd worden zij door

beide ouders gevoerd.

I Jan P; Strijbos, Claus Sluterweg 2,2106 BP Heemstede.

Het spookbeeld van de

’Amoco Cadiz’

Hoewel het al weer drie jaar geleden is dat de

olietanker ’Amoco Cadiz’ voor de Bretonse

kust schipbreuk leed, blijven de autoriteiten

naar middelen zoeken om dergelijke milieu-

rampen in het vervolg te voorkomen. Dit on-

geluk, één uit een lange reeks andere zeeram-

pen, ligt ten grondslag aan verschillende na-

tionale en internationale maatregelen.

Naast de reddings- en reinigingsacties en de

gerechtelijke onderzoeken die onmiddellijk

na de ramp plaatsvonden, zijn er ook wijzigin-

gen aangebracht in de nationale wetgevingen

over de veiligheid op zee. Frankrijk en Groot-

Brittannië hebben gezamenlijk nieuwe zee-

vaartprocedures ingevoerd waar momenteel

streng de hand aan wordt gehouden. Beide

landen nemen ook deel aan reddingsoefenin-

gen die bij een nieuwe ramp hun vruchten

kunnen afwerpen. Ten slotte is de internatio-

nale veiligheidscontrole op schepen en be-

manningaanzienlijk verscherpt.

Ook de Europese Gemeenschap draagt haar

steentje bij. Zeer onlangs nog hebben de mi-

nisters van milieuzaken van de Tien in

Luxemburg overeenstemming bereikt over

een serie nieuwe maatregelen om olievervui-

ling ten gevolge van schipbreuken beter te

bestrijden.Zij hebben besloten een inventaris

op te maken van alle beschikbare interventie-

middelen,met inbegrip van personeel en be-

manningen.Die inventaris omvat ook een lijst
van de verschillende koolwaterstoffen om in

geval van een ramp de identificatie van de

vervuilende stof te vergemakkelijken en de

vernietigingervan sneller op gang
te brengen.

De ministers van milieuzaken hebben ook de

mogelijkheid bestudeerd om een lijst op te

stellen van de olietankers die in de wateren

van de Gemeenschap opereren. De ministers

van vervoer zullen hierover later dit jaar een

beslissing nemen. Aangezien zij de bestaan-

de bepalingen kennen, zijn zij beter in staat te

oordelen of een dergelijke lijst van nut kan

zijn.
De ministers van milieuzaken hebben in Lu-

xemburg tevens gesproken over de invoering
van een controlesysteem waarmee men de

kans op ongelukken in de chemische indus-

trie wil verkleinen. De ramp van Seveso (Italië)

heeft aangetoond dat dit soort ongelukken
fatale gevolgen kan hebben voor het milieu

en de gezondheid van de omwonenden. Ten

slotte hebben zij nog gesproken over de

vraag of uitvoerders van belangrijke projec-

ten verplicht moeten worden de ecologische

gevolgen van hun projecten te onderzoeken

alvorens zij aan de slag mogen gaan. Deze

twee laatste kwesties zullen later dit jaar op-

nieuw worden besproken.

Nijlgans nu ook broedend in

Noordoost-Overijssel

In het voorjaar van 1980 verscheen een paar-

tje Nijlganzen op een landgoed in Noordoost-

Overijssel. De vogels vestigden zich op een

kleine waterplas midden in het bos en ver ver-

wijderd van bebouwing. De vogels waren vrij

schuw en wild.

Op 6 juni 1980 zag ik beide vogels die onge-

ringd waren. Eén ervan zat te broeden op een

eilandje in de plas terwijl de andere aan de

oever van de plas stond. Er zijn geen jongen

opgegroeid.

Mr. F. Haverschmidt, Wolfskuilstraat 16, 7731 AT Ommen.
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Vogels met pijlen en

wegwerp-plastic

In Las Vegas in de Amerikaanse staat Neva-

da probeerden in mei 1981 dagenlang natuur-

liefhebbers een wijfjes Wilde Eend te vangen

met een pijl dwars door de borst (zie foto).
Ondanks die handicap bleef deze eend een

goede zwemmer envlieger.
Alhoewel het hier over een recente melding

gaat is dit probleem reeds eeuwen oud. Vo-

gels werden vaak in hun overwinteringskwar-

tier beschoten met boog en pijl, soms keert

een vogel doorboord met een pijl naar zijn

broedgebied terug. Wie het boek Trekvogels’

van Jaap Taapken en D.A.C. van den Hoorn

gelezen heeft zal zich zeker de foto herinne-

ren van de beroemde Mecklenburgse Ooie-

vaar welke in Afrika doorboord werd met een

80 centimeter lange pijl en naar Duitsland

terugkeerde.

De jacht met boog en pijl blijkt echter de

laatste jaren weer in de belangstelling te

staan. Uit een vrij recent artikel in ’Connais-

sance de la chasse’ blijkt dat Franse jagers

de Afrikaanse fauna bejagen met boog en pijl

(N°36, Avril’79).
Een totaal ander probleem dat geheel nieuw

is, zijn vogels met wegwerpplastic rond de

hals. In Het Vogeljaar 29:106 verscheen de

oproep om stukken plastic met zes ronde ga-

ten erin, die worden gebruikt om bierblikjes

bij elkaar te houden, niet op het strand te

laten liggen en op te ruimen. Als slachtoffer

werden reeds Zilvermeeuw, Scholekster en

Eidereend vastgesteld. Ook in België kennen

wij dit probleem.

Op 20 april 1981 werd te Aalst (Oost-Vlaande-
ren) een Zilvermeeuw waargenomen met der-

gelijke plastic afval rond de nek. Waarschijn-

lijk is de vogel op een stortplaats hierin ver-

ward geraakt of was het plastic aangespoeld
aan de oever van de Dender. De vogel bleek

hier in de vlucht geen hinder van te ondervin-

den. Ook in het tijdschrift 'De Wielewaal juli
1980’ wordt melding gemaakt van een Zilver-

meeuw met een plastic zak rond de nek, ver-

ward was geraakt in een prikkeldraad nabij
het vuilnisbelt te Woumen. Opmerkelijk is wel

dat telkens Zilvermeeuwen zich in rommel

verwarren, uit de afmeting welke ik genomen

heb blijkt dat de ronde gaten een diameter

hebben van 50 mm en uit bandjes bestaan

van 10 mm breedte. Hopelijk gaatde firma die

iets dergelijks op de markt brengt zich in de

toekomst wat milieuvriendelijkeropstellen.

■ Pierre Mannaert, Varkensmarkt 8,9300 Aalst, België

Las Vegas, Nevada, 20 mei 1981.De wijfjes Wilde Eend met de pijl werd 'Donna' gedoopt.

Las Vegas, Nevada, 26 mei 1981. Dart Anthony van de Hu-
mane Society of Southern Nevada heeft Donna kunnenvan-

gen. De pijl heeft men kunnen verwijderen en de vogel over-

leefde het avontuur.
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Zweedse jachtkat

Tot mijn verbazing vond ik de hierbij afge-
drukte foto in het 'Haarlems Dagblad -

Oprechte Haarlemsche Courant van 1656’

van 14 juli 1981. Een mijnheer met jachtge-
weer, kat én jachtbuit (Houtsnip). Hoe is het

mogelijk dat dit dagblad (en blijkbaar óók

andere dagbladen in Nederland) voor zo iets

geld en manuren besteden? De tekst onder

de foto luidde als volgt:

Stockholm, 3 juli 1981 - Jagende kat - Jager Bengt Aalén

lacht vrolijk met zijn jachtgeweer en zijn apporterende kat,

genaamd Brasse en hun buit, een Houtsnip, in Gnesta, ten

westen van Stockholm op zondag. Bengt Aalén rekent zijn

driejarige kat tot een betere metgezel voor het apporteren
van de neergeschoten jachtbuit dan een hond:’de kat heeft

betere reukzintuigen, is minderonrustig dan een hond en bo-

vendiengoedkoper...’ zegt hij.

Er zijn mensen, die een nog beter jachtge-

weer in hun bezit hebben en er mee over de

straat lopen. Wat gaat men hiermee doen nu

zoiets in de kranten heeft gestaan? Reken

maar dat er mensen zijn, die zullen zeggen:

’Kom, laten wij dat ook eens gaan proberen.

Misschien kan de buit wel gemakkelijk bin-

nengehaald worden en je weet maar nooit of

je misschien óók zo mooi op de foto komt te

staan’.

Vanaf 1945 heb ik met weinig meer bemoeie-

nis, behalve dat ik dan nog lid ben van enkele

vogelorganisaties en niet eens actief.

Maar wat hier staat mensen is té bar. Het ein-

de hiervan is totaal zoek. Er zijn wel meer din-

gen begonnen, met een gevolg dat niet was

te overzien. De kwestie is: doe hier wat aan.

Roep deze mens ter verantwoording, onge-

acht wie hij is. Laten wij ervoor zorgen dat

dergelijke zaken uit de dagbladen blijven,

want anders is de jeugd (vooral de jongens)
niet meer te houden.

F.J. Ruckert, Zamenhofstraat 8, 2037 HL Haarlem.

Jachtverbod in Bordighera

Zoals wij reeds eerder hebben vermeld heeft

de burgemeester van Bordighera, dr. Giorgo

Laura, per juni 1978 de jacht in zijn gemeente

aan de Italiaanse Riviéra geheel verboden (zie

ook ’Het Vogeljaar' 27(3): 140-141 & 29(3): 125-

127).
Na de benoeming in de Consiglio Regionale
della Liguria als vice-president te Genua, is

dr. Laura opgevolgd door burgemeester Livio

Gerin. Deze burgemeester was van plan de

jacht in zijn gemeente opnieuw te openen,

maar op ons aandringen en ook door het

Komitee gegen den Vogelmord en de Belgi-

sche vogelbescherming (CCBV) te Bras-

schaat heeft Livio Gerin daarvan afgezien en

ons medegedeelddat de jacht in zijn gemeen-

te niet meer zal worden geopenden Bordighe-

ra dus de eerste jachtvrije gemeente in Italië

blijft.
Een directe consequentie van het jachtver-

bod in Bordighera is dat nu in de provincies
Imperia en Savona in Italië de zomervogel-

jacht totaal is verboden, terwijl die in Genua

en La Spezia nog toegestaan is. Op 11 augus-

tus 1981 heeft de televisie San Remo de

noodzakelijkheid naar voren gebracht om de

jacht langs de totale kuststrook tussen de

grote autostraatweg en de zee in geheel

Ligurië te verbieden, een grote wens van dr.

Laura.

De olievlek van Bordighera breidt zich dus

toch heel langzaam, maarzeker, uit. ledereen

die met het verbod van burgemeester Livio

Gerin blij is, gelieve hem in het Frans, Duits

of Engels een kort briefje te zenden en hem te

bedanken voor het blijven sluiten van de jacht
in zijn gemeente.Zijn adres is Al Signor Livio

Gerin, Sindaco di Bordighera, 18012 Bordig-
hera (Imperia), Italië. Bovendien zal dr.

Giorgio Laura, Via Fieschi 15, 1-16128 Geno-

va, Italië graag een afschrift van die brief ont-

vangen. Door blijk te geven van uw medeleven

kunnen wij bevorderen dat de stopzetting

van de trekvogeljacht in Italië zich verder in

gunstige zin zal voortzetten. Schrijf daarom in

uw eigen bewoording allemaal naar burge-

meester Gerin!

Lijsterpaté

Het Europees parlementslid Hemmo Mun-

tingh wil dat er paal en perk gesteld wordt

aan de massale vangst van lijsters.
In een schriftelijke vraag aan de Commissie

van de Raad van Europa stelt Muntingh dat

alleen al in Frankrijk jaarlijks 26 miljoen lijs-

terachtigen worden geschoten en/of gevan-

gen. Deze vangstmethode noemt hij niet

selectief. Tezamen met de lijsters worden

naar zijn mening ook vele vogelsoorten ge-

dood die onder de EEG-Richtlijn vallen die be-

paaldesoorten moet beschermen.

Hij wil van de Commissie weten of Frankrijk

maatregelen heeft getroffen om het niet-

selectief vangen of doden van deze vogels te

verbieden.
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Landelijke Werkgroep

Vogeltrektellen (LWVT) opgericht

Onlangs is bij een aantal personen, die op

verschillende plaatsen in het land de laatste

jaren intensief de zichtbare landtrek bestu-

deerden, het initiatief genomen om deze

zogenaamde 'trektellingen’, die ieder jaar

weer op zó veel plaatsen in ons land gehou-

den worden, te gaan coördineren.

Dit initiatief werd in Nederland al eens eerder

genomen, namelijk vanaf de jaren vijftig door

drs. Th. Belterman, mevrouw T. Bloem-Marga-

dant en F. Bloem. Ook in andere landen was

men op dit gebiedactief.

Het onderzoek werd later onder het Contact-

orgaan voor Vogelstudie (COV) gebracht,
waarbij F. Bloem de leiding van het onder-

zoek voortzette. Helaas heeft het onderzoek

in de loop van de jaren aanzienlijk aan om-

vang ingeboet. Toch bleef er een duidelijke
behoefte bestaan aan samenwerking en coör-

dinatie, zoals bijvoorbeeld bleek uit de geza-

melijke trektellingen die gehouden werden in

het oosten en het zuiden van het land. Ook

waren er enkele stootvogelposten die met el-

kaar wilden samenwerken, hun gegevens wil-

den vergelijken enz.

Toen op de jaarvergadering van het COV/SO-

VON in 1980 bleek dat de coördinatie van het

trekvogelonderzoek zou stilvallen, werd door

enkele personen op die vergadering blijk ge-

geven dat zij wel degelijk prijs stelden op een

landelijke coördinatie. Zodoende is, na enig

vooroverleg, op 14 maart 1981 de Landelijke
Werkgroep Vogeltrektellen (LWVT) opgericht.

Op de drie onlangs gehoudenbijeenkomsten
werden doelstelling, werkwijze, organisatie-

structuur en dergelijke besproken en vastge-

legd. Doel van de werkgroep is 'het coördine-

ren van onderzoek aan zichtbare vogeltrek
over Nederland en het zorgdragen voor ver-

werking en publicatie van verzamelde -zowel

oude als nieuwe- gegevens’.
De gegevens zullen verzameld worden door

middel van tellingen in de vroege ochtend

(’ochtendtellingen’) en overdag ('dag/stoot-
vogeltellingen’)op vaste telposten. Er is een

minimaal aantal teluren vastgesteld en er zul-

len een aantal vaste simultaanteldata zijn.

Er zijn reeds een aantal posten gevormd (gro-
tendeels uit reeds bestaande telposten), die

ingedeeld worden in zogenaamde telregio’s.
ledere regio heeft zijn eigen coördinator. Ook

zal er een nieuwsbrief verschijnen.
Meer informatie over werkwijze, organisatiestructuur, onder-

zoekaspecten is verkrijgbaar bij de secretaris van de werk-

groep: F. Schepers, Margrietstraat 9, 6391 NM Nieuwenha-

gen (Z-Limburg), 045-312548.

Nieuwe nestkastenhandleiding
in vooruitzicht

Het ophangen van nestkasten in Nederland is

een vorm van natuurbeheer, die nog weinig
coördinatie geniet. Het is een activiteit, die in

het verleden vaak alleen gestimuleerd werd,

nauwelijks becritiseerd. Voor een verbetering
van het nestkastenonderzoek in ons land is

het noodzakelijk alle mensen die er zich mee

bezighouden te voorzien van zo volledig mo-

gelijke informatie. Zo kan er nieuw licht ge-

worpen worden op het plaatsen van nestkas-

ten als beheersmaatregel. Alle punten van

critiek op de huidige gang van zaken en de

(oude en nieuwe) inzichten in het nestkastbe-

heer moet op een duidelijke manier worden

gebundeld in een nieuwe nestkastenhandlei-

ding. Als deze handleiding dan succesvol

blijkt te zijn (dat wil zeggen als de handlei-

ding de reputatie van een standaardwerk

krijgt), dan is meteen de basis voor een lande-

lijke coördinatie gelegd.
De handleiding moet worden samengesteld
uit kennis, die vele tientallen jaren door in-

stanties enparticulieren is vergaard. Het gaat
hier vooral om ervaringen, die bijdragen tot

vergroting van het inzicht in de practische

aanpak van het nestkastenonderzoek. De

handleiding moet echt gericht zijn op de prak-

tijk; het moet een handboek worden. Achter-

gronden zoals broedbiologie en dergelijke

worden niet zo uitputtend behandeld. Goede

litteratuur is hierover immers al voorhanden.

Al te theoretische beschouwingen zouden de

handleiding alleen maar moeilijker leesbaar

maken. Zeer essentieel in de handleiding is

de lezer bewust te maken voor de verantwoor-

delijkheid, die de nestkastenonderzoeker

draagt. Een verantwoordelijkheid die gedra-
gen wordt bij iedere ingreep van de mens in

de natuur.

De uitgave van de handleidingzal in principe

verzorgd worden door de Jeugdbondsuitge-
verij van de NJN en de ACJN en de SOVON.

Bij de voorbereidingenvoor het schrijven is al

gebleken, dat het noodzakelijk is vroegtijdig
contact te leggen met diverse instanties en

particulieren waardoor het verzamelen van lit-

teratuur en practische ervaringen gemakkelij-
ker wordt. Veel van deze contacten zijn reeds

gelegd. Er zijn evenwel nog veel onderwerpen

waar nog onvoldoende informatie(bronnen)
van bekend zijn. ledereen, die meent een zin-

nige bijdrage te kunnen leveren voor de hand-

leiding, wordt verzocht contact met ons op te

nemen.

Frank Moppert, Paul Scheepers, JanSmits.

Contactadres: H. van Gelrestraat 13, 6891 AX Rozendaal,

085 - 620466.

19NU

Het mei-nummer (nr. 3, 16e jaargang) van de

tweemaandelijkse uitgave van de Stichting

Public Relations Land- en Tuinbouw (postbus

91430) 2509 EA ’s-Gravenhage, 070-835 704

schrijft de redactie: Boeren en natuurbe-

schermers zijn blijkens de praktijk zelden in-

nige vrienden. Maar de kloof die hen scheidt

is veelal minder breed en diep dan men uit al-

lerlei uitingen zou afleiden. Er zijn boeren, die

hun werk letterlijk hebben aangepast aan

eisen van natuur- en landschapsbehoud. Wij
hebben er twee bezocht, en u vindt hun ge-

mengde gevoelens in dit blad getrouwelijk

weergegeven’.
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