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Verslagen & rapporten uit de regio
Unieke Ethiopische vogelkalender

gratis verkrijgbaar

Het Amsterdamse kantoor van deze lucht-

vaartmaatschappij heeft nog een aantal van

deze kalenders overgehouden en wil ze nu

graag gratis ter beschikking stellen aan be-

langstellendevogelliefhebbers,die de moeite

willen nemen de kalender 'Endemic Birds of

Ethiopia 1982’ zelf af te komen halen. Verzen-

ding brengt te hoge kosten met zich mee.

Het adres is: Ethiopian Airlines, Carlton House, Vijzelstraat

2-18, Amsterdam Centrum. Het kantoor is op werkdagen ge-

opend van 9.00 tot 13.00 uuren van 14.00 tot 17.00 uur.

Vlietland 1980

Eindelijk zijn er weer enige recente gegevens

over de vogels van Vlietland gepubliceerd in

het jaarverslag 1980. Het tienjarig verslag
over de periode 1970-1979 is nog steeds niet

verschenen. Omdat er nog steeds op het pro-

vinciaal niveau met verouderde gegevens

wordt gewerkt, die de huidige waarde van de

vogels in Vlietland niet naar hun juiste waar-

de weten te schatten, is dit verslag van grote
betekenis.

Als broedgebied voor verschillende ralachti-

gen, maar ook voor de Watersnip en de talrijk
voorkomende Kleine Plevier, Visdief, Kluut en

Gele Kwikstaart is het Vlietland van groot be-

lang. Ook de Engelse Gele Kwikstaart komt

er als schaarse broedvogel voor. Bovendien

heeft het gebied een niet te onderschatten

waarde voor doortrekkers, die hier in de

Randstad nog een oase van rust vinden op

reis naar verre oorden. Grote aantallen Water-

snippen, een bedreigde soort, kunnen hier

ook nog rustig foerageren en verblijven voor-

dat ze verder trekken. Tot nu toe is vrijwel het

gehelevogelbestand er jaarlijks op vooruitge-
gaan, dit geldt met name voor 1981 toen het

broedvogelbestandsterk omhoog is gegaan.
Hierdoor is het gebied menige nationale,en

zelfs internationale,norm te boven gegaan.

In de toekomst zouden nieuwe verslagen van

een 'Samenvatting’ voorzien moeten worden

om instanties het wat gemakkelijker te

maken van de belangrijke inhoud kennis te

kunnen nemen.

Geert Meester, Konstant Vossen & Michaël Vossen: Avifau-

na van Vlietland 1980. Gestencild, 51 bladzijden. Uitgave van

de Vogelwerkgroep Vlietland, lidmaatschap gratis (070-
276426). Het verslag is verkrijgbaar door overmaking van f

4,50 op girorekening 3 159 700 ten name van Geert Meester,

Leidschendam, onder vermelding van 'Avifauna Vlietland

1980’, of af te halen: Koningin Wilhelminalaan 18, Leid-

schendam tegen betaling van f 2,50.

Nestkastcontrole en ringonderzoek
in gemeente Ede

Er verscheen over 1981 weer een Jaarverslag
(23e jaaroverzicht) van de nestkastcontrole

door J.N. van Laar en H. Stel in de bossen op

de Noord-Ginkel bij Ede en ringonderzoek ver-

richt in Ede. In 1981 hingener 232 nestkasten

van diverse modellen, die gemiddeld 5 è 6

maal werden gecontroleerd. Van de volgende

soorten werden bewoonde nestkasten vast-

gesteld: Koolmees (71), Pimpelmees (19),
Zwarte Mees (4), Bonte Vliegenvanger (70),

Boomklever (1), Spreeuw (2) en Grote Bonte

Specht (1). Bezettingspercentage 72.4%. Ver-

der werden kasten met broedende Holenduif,

Bosuil, Steenuil, Torenvalk en Kerkuil (3
broedplaatsen) vastgesteld. Er werden in

1981 in totaal 774 vogels geringd, terwijl een

aantal terugmeldingenworden vermeld.

Het gestencilde verslag van 5 bladzijden is voor geïnteres-

seerden gratis verkrijgbaar door het schriftelijk aan te vra-

gen bij H. Stel, Balilaan 5,6712 AW Ede.

Vijftienjarig jubileum

Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken

In het weekend van 26, 27 en 28 februari 1982

viert de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstre-

ken haar vijftienjarig jubileum. Van het ver-

enigingsorgaan ’De Korhaan' zal in dit week-

end een speciaal jubileum-nummer verschij-

nen. Vrijdagavond wordt een tentoonstelling

geopend en houdt dr. W. Suetens een lezing
met film over ’De grote valken van Zuid-Euro-

pa’. Deze avond is uitsluitend voor leden ge-

reserveerd. Zaterdag en zondag 27 en 28

februari 1982 is de tentoonstelling ook

geopend voor het publiek van 9.00 uur tot

17.00 uur. Op beide dagen worden excursies

gehouden voor iedereen die maar wil: start

van de excursies om 10.30 uur en 14.30 uur en

duren ongeveer 1 uur. Zaterdagavond wordt

om 20.30 uur een uilenexcursie gehouden.
Vertrek van Kasteel Groeneveld, Baarn.

De tentoonstelling 'Vogels in en om het Gooi’

wordt gehouden in kasteel ’Groeneveld’, het

bosbouwmuseum van het Staatsbosbeheer

te Baarn.

Behalve enkele bekende stands uit de voor-

Ethiopian Airlines heeft als relatiegeschenk

voor 1982 een fraaie, in full-colour gedrukte,

vogelkalender laten produceren. De afmetin-

gen zijn 55 x 38 cm en voor elke maand is er

een afzonderlijk vel met steeds een andere

knap getroffen volgelillustratie van de vogel-

tekenaarster mevrouw Jill Last (een Engelse

dame, die woonachtig is in Ethiopië) van een

endemisch vogelsoort, die voorkomt in Ethio-

pië, afgedeeld temidden van aldaar voorko-

mende flora.

De volgende vogelsoorten zijn afgedeeld: Blue-winged Goo-

se (Cyanochen cyanoptera), Harwood’s Francolin (Franco-

linus harwoodi), Rouget’s Rail (Rallus rougetii), Spot-

breasted Plover (Vanellus melanocephalus), White-collared

Pigeon (Columba albitorques), Black-winged Lovebird

(Agapornis taranta), Prince Ruspoli’s Turaco(Tauraco rus-

polii), Golden-backed Woodpecker (Dendropicos abyssini-

cus), White-tailedSwallow (Hirundo megaensis), Abyssinian

Long-claw (Macronyx flavicollis), White-backed Black Tit

(Parus leuconotus) en Stresemann’s Bush-Crow (Zavat-

tariornis stresemanni).
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lichtingsserie is er veel nieuws te zien, bij-
voorbeeld werk van onder andere bekende

dierenillustratrice Marjolein Bastin en werk

van de leden: Karei Mauer, Maria Zwart, Ab

Noorman en Willem Kraak. Verder een diora-

ma van trekvogels uit Het Gooi van Henk van

den Berg, werkstukken over vogels, uilen,

zwaluwen, snippen en vogels in uw tuin.

Van de leden zullen er ook werkstukken ten-

toongesteld worden. Kasteel Groeneveld be-

vindt zich aan de noordwestzijde van Baarn,

even buiten Baarn aan de linkerzijde van de

straatweg naar Bussum enAmsterdam.

Voor wie nadere inlichtingen over dit weekend wenst te heb-

ben kan zich in verbinding stellen met H.W. de Soete, Gijs-

brecht van Amstelstraat 410, 1216 CC Hilversum, 035 -

10834.

’Vogelwerkgroep Texel’

start activiteiten

Sinds kort bestaat de ’Vogelwerkgroep
Texel'. Deze is ontstaan uit een groep

mensen die de afgelopen twee jaar de wad-

en watervogels op Texel regelmatig geteld

hebben. De werkgroep wil mensen die graag

vogels in de natuur bekijken, door het uitge-

ven van een blaadje, met elkaar in contact

brengen.
In dat blad kunnen beschrijvingen komen van

op Texel waargenomen vogels. Er kunnen

ook onderzoekverslagjes, gegevens van de

wadvogeltellingen en dergelijke in komen.

Enkele malen per jaar zullen contactbijeen-
komsten worden georganiseerd.
Verder wordt gedacht aan vogelexcursies,
tellingen en dergelijke.

Mensen diegeïnteresseerd zijn in deze Vogelwerkgroep en

lid willen worden kunnen dat doen bij het secretariaat p.a.
Dick Schermer, Molendwarsstraat 2, Den Burg, Texel, 02220-

4239.

Ornithologisch onderzoek in

AW Duinen 1977-1978

Opnieuw was een kleine groep ornithologen

in de jaren 1977-1978 in de gelegenheidwaar-

nemingen te verrichten in de Amsterdamse

Waterleidingduinen. Acht pagina’s inleiden-

de informatie, 28 met waarnemingen en 52

met verslagen (meeuwen als broedvogels,

ontwikkeling broedvogelstand, de stootvo-

gels in de AW Duinen, broedpopulatie van

een aantal watervogels, botulisme en verslag

van het ringstation) in diverse categorieën.
Het verslag bevat zo veel interessante aspec-

ten dat het in dit kort bestek nauwelijks mo-

gelijk is hierop diep in te gaan. Want interes-

sant zijn niet alleen de tellingen van de meeu-

wenkolonies, de stootvogels die in het ge-

bied voorkomen en de terugmeldingen die

zijn verkregen van de geringdeeenden, in het

bijzonder van de 2332 geringde Kuifeenden

(van 1964-1978).

Doordat er twee jaar in één verslag zijn opge-

nomen wordt het werk recenter en stijgt het

belang. De Vogelwerkgroep Haarlem heeft

wederom haar medewerking verleend aan de

totstandkoming.
De vorige afleveringen zijn geheel uitverkocht.

H. Vader: Ornithologische onderzoeken in de Amsterdamse

Waterleidingduinen. Gestencild, 89 bladzijden,met tabellen,

grafieken en kaartjes. Illustraties van de samensteller(1981).

Uitg. Vogelwerkgroep Haarlem. Dit dubbelverslag is verkrijg-

baar door storting van f 8,50 + f 4,00 portokosten = f 12,50

op postgirorekening 3 360 626 ten name van Vogelwerk-

groep Haarlem, Ramspol 44, Haarlem.

Rotganzen schieten op Terschelling

Vrijdag 4 december 1981 ontving de Vereni-

ging voor Landbouwonderwijs in samenwer-

king met de Terschellinger afdelingen van de

Friese Mij. van Landbouw en de Ver. voor Be-

drijfsvoorlichting een delegatie welke

bestond uit de heren van Wely (secr. penm.

jachtfonds, secr. faunabeheer) Feenstra

(secr. Faunabeheer), S. Dooper (taxateur v.d.

Wico), Wijnbergen (adjunctd. Staatsbosbe-

heer), Horn (distr. ambtenaar staatsbosbe-

heer), Sipma(stafmedewerker v.d. Gewestelij-
ke Raad van het Landbouwschap). Ook voor

deze bijeenkomst, welke plaatsvond in Hotel

Zonneweelde, te Harlingen, was uitgenodigd
het bestuur van de wildbeheereenheid Ter-

schelling.
Spijkers met koppen moesten er geslagen
worden om de overlast van Rotganzen einde-

lijk na jaren van geleden schade constructief

aan te pakken.
De voorzitter van de wildbeheereenheid J.

Smit hield een inleiding welke aan duidelijk-
heid niets te wensen overliet.

Hij stelde onder andere 'dat de ganzenjacht
moet passen in een wildbeheerplan,geschikt
voor Terschelling. Wij zullen als WBE ons

best doen om de jagers in te schakelen en de

ganzenschadete keren’.

Wat hebben wij daarvoor nodig?
Ten eerste een twintigtal art. 53 vergun-

ningen welke gelden van 15 oktober tot 1 juni
d.a.v. met als tijdslimiet een half uur vóór

zonsopkomst tot een half uur na zonsonder-

gang tot 1 april en resp. één uur voor en na

het zonnetje van 1 april tot 1 juni.

De vergunningen zouden nu af moeten ko-

men en kunnen dan in overleg met de boeren

verdeeld worden. Ten tweede een vergoeding

voor gemaakte kosten zoals patronen e.d.

De beoogde vermindering van de schade kan

alleen verwacht worden indien elders foera-

geermogelijkheden voor de ganzen gezocht
worden.
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De Groede zal daarom tegelijk aangepakt die-

nen te worden. Mocht dit ernstige vertraging

op gaan leveren, dan zal de WBE haar mede-

werking in heroveryyeging nemen’.

Overigens realiseerde het gehele aanwezige
gezelschap zich dat er op deze proef van beja-

ging op Rotganzencritiek zal ontstaan.

Ten eerste op de jager die bijna heilige bees-

ten moet doodschieten. Ook op de boeren,

die hiertoe aanzet hebben gegeven, maar ook

op de overheid, die de plannen legaliseert.
Het gezelschap vertrok weer met de boot van

5 uur van het eiland na toegezegd te hebben

dat het aantal benodigde afschotvergun-
ningen zal worden afgegeven (de beoordeling

van de WBE Terschelling dat de schade die

ondanks be- en verjaging ontstaat volledig

geclaimd kan blijven worden bij de Wico.)

En dat nu onmiddellijk in eerste instantie 50

ha erbij gestekt zal worden ter uitbreiding van

de Groede en indien nog in overleg met de

Terschellinger boeren later wellicht nog

meer.

I Uit de Harlinger Courant van8 december 1981.

I Commentaaroverbodig!

Het Zwanenwater in 1979, 1980 en

1981

In een gestencild verslag worden de waarne-

mingen op het Zwanenwater over 1979 tot en

met 1981 vermeld. Het verslag bestaat uit

twee gedeelten: een waarnemingsverslag

over 1979-1980 en een broedvogelverslagover

1979-1981. Opgemerkt wordt dat met het ver-

schijnen van Vossen in het duinterrein het

aantal proedparen van grondbroeders over

het algemeen niet is achteruitgegaan. De

laatste jaren was het Klein Waterhoen er aan-

wezig, maar er blijven veel vragen over.

Waarom is de Krakeend in het Zwanenwater

maar een incidentele broeder en vinden wij
de zelfde soort in bijvoorbeeld de Waterlei-

dingduinen veel algemener? En waarom doet

de ene critische soort, de Zomertaling, het in

het Zwanenwater goed, terwijl een andere, de

Wielewaal,verdwenen is?

W.H.Klomp & N.C. van Dorssen: Het Zwanenwater. Ornitho-

logisch onderzoek in 1979, 1980 en 1981. Ecoverslag no. 2.

Uitg. Vogelwerkgroep Schagen. Verkrijgbaar door overma-

king van f 2,50 op banknummer 3573.21.855 Rabobank,

Schagen, gironummer van de bank is 492 662, onder vermel-

ding 'Verslag Zwanenwater'.

Tentoonstelling
'Ganzen in de Zeeuwse delta’

Van 5 december tot en met 30 april 1982

wordt in het Zeeuws Biologisch Museum,

Oranjerie Westhove, Duinvlietweg 6 te Oost-

kapelle door de Stichting Zeeuws Biologisch
Museum een expositie gehouden over de

ganzen in de Zeeuwse delta.

Enige bijzondere aspecten van deze tentoon-

stelling zijn:

standpunten van Directie Faunabeheer

van het ministerie van Landbouw en Vis-

serij, Koninklijke Nederlandse Jagersver-

eniging, Stichting Kritisch Faunabeheer,

Vogelbescherming en Zuidelijke Land-

bouwmaatschappij.

een ’ganzencomputer’, waarin gegevens

omtrent broedgebieden, trekroutes en

winterpleisterplaatsen van ganzen zijn op-

genomen. Met behulp van audio-visuele

middelen wordt een schat van informatie

verschaft over vier in Zeeland algemeen
voorkomende ganzensoorten.
een 2.40 m lang ganzenroer. Door dit an-

tieke wapen wordt u een blik in de historie

van de ganzenjachtgegund.

een ganzentelbord, waarop men zijn vaar-

digheid in het tellen van ganzen kan toet-

sen.

Naar aanleiding van de tentoonstelling heeft

het Zeeuws Biologisch Museum de lesbrief

'Ganzen in Zeeland’ uitgegeven, die voor f 1

te koop is. In deze brief zijn onder andere een

kleurwedstrijd voor kinderen tot 10 jaar en

een prijsvraag voor de jeugd van 11 toten met

16 jaar opgenomen. De uiterlijke inzendda-

tum hiervoor is bepaald op 1 april 1982 (dus
één maand voordat de expositie wordt geslo-

ten).
Het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle (telefoon

01188-2620) is iedere dag ook tijdens de weekends geopend
van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegangsprijs is voor volwas-
senen f 1,-, voor kinderen en 65 + -ers f 0.50. Aan groepen
kan (op afspraak) een rondleiding worden gegeven.

Litteratuur-onderzoek: milieugiften

bij Europese stootvogels en uilen

In Noorwegen heeft een literatuuronderzoek

plaatsgehad. Alle litteratuur van 1960-1977

over milieugiften bij stootvogels en uilen is in

een publicatie samengebracht. Behalve alle

gegevens over de titels, is een korte samen-

vatting van de inhoud van de publicatie ver-

meld. De opgenomen litteratuuropgaven zijn
ook via de vogelsoort op te zoeken. Per soort

wordt vermeld in welke publicaties deze soort

wordt behandeld en wordt genoemd.
Een bijzonder interessante uitgave, die ook

voor in Nederland geïnteresseerden van

enorm veel belang is en veel zoekwerk aan

onderzoekers uitspaart.

Torgeir Nygard: Miljogifter i Europeiske Dagrovfugler og

Ugler. Meddelelser fra Norsk Viltforskning 3. serie nr. 10,

Zool. Inst., Universitetet i Trondheim, Rosenborg, N-7000

Trondheim, Noorwegen.

Uitgave van DVF Viltforskningen, Elgesetergt. 10 N-7000

Trondheim, Noorwegen.



Acties voor Gierzwaluwen

gaan van start

Gierzwaluwen broeden in ons land hoofdza-

kelijk onder de daken van oudere huizen

(denk maar eens aan de ’mansarde’-daken).
Daar is genoeg ruimte om te nestelen. Hele

kolonies brengen elk jaar hun jongen groot

onder die veilige pannen, hoe lang nog? Door

de renovatie van oude woningen, bijvoor-

beeld door het aanbrengen van nieuwe goed-
sluitende dakpannen of andere dakbedek-

king, ontnemen wij de Gierzwaluwen vaak ge-

legenheid tot nestelen. Bovendien biedt de

nieuwbouw weinig mogelijkheden voor Gier-

zwaluwen en worden er soms huizencom-

plexen met belangrijke kolonies tot de grond
toe afgebroken. De Gierzwaluwen blijken dan

ook in aantal in onze steden sterk in aantal

achteruit te gaan.

Wij hebben in ons tijdschrift al vaak gepleit

voorde Gierzwaluw.

Wat kunnen wij voor de Gierzwaluwen doen?

Amstelveen

De gemeente Amstelveen geeft daar als eer-

ste antwoord op. De heer H.J.C. Koningen,

opzichter van de Plantsoenendienst en de

heer D. Half, bestuurslid van de Woning-

bouwvereniging in de gemeenteAmstelveen,

namen vorig jaar het initiatief tot het plaatsen

van maar liefst 56 neststenen in de gevels

van 57 nieuw te bouwen woningen in de Ka-

terstraat-Hovystraat en Talmastraat in Oud

Patrimonium. De heer D. Halt heeft in de

bouwtekening aangegeven in welke gevels
de neststenen kunnen worden aangebracht,
waaraan de schoonheidscommissie haar

volle medewerking verleende.

Bilthovens’ Bouwbedrijf De Jong b.v. heeft

niet alleen alle medewerking toegezegd,

maar bovendien alle 56 neststenen voor dit

doel geschonken, een geste die navolging
verdient.

De bouw is nu in volle gang en als het weer

niet tegenzit zal omstreeks midden maart de

eerste neststeen kunnen worden geplaatst.
Wanneer medio mei de eerste woning gereed

is, is het de bedoeling dat de wethoudster

mevrouw H. Hamel van de gemeenteAmstel-

veen niet alleen de sleutel aan de eerste in-

woner verstrekt, maar óók een woonvergun-

ning voor de Gierzwaluw. Voor zover ons be-

kend is dit het grootste gierzwaluwproject in

Europa.

Apeldoorn

De Vogelwerkgroep Oost-Veluwe heeft aan

de gemeenteApeldoorn een eenmalige sub-

sidie aangevraagd voor hun project 'Gierzwa-
luwen’. Voor de aanschaf van nestkasten

voor Gierzwaluwen heeft deze vogelwerk-
groep f 700, subsidie ontvangen van de

gemeente. Bovendien mag bij het plaatsen

van de kasten gebruik worden gemaakt van

panden, die eigendom zijn van de gemeente
Apeldoorn.

Schiedam

Ook in Schiedam is men gestart, al is het wat

bescheidener van omvang. De heren drs. R.

Scheeres, wethouder en ing. W. van Megge-

len, adjunct directeur Openbare Nutsbedrij-

ven, hebben gelijktijdig met de renovatie van

Neststeenvoor de Gierzwaluw. Hoog 18 cm, breed 26 cm en

diep 22 cm. Met uitneembaar vlieggat.

Renovatie velde in april 1979 één der oudste en grootste gierzwaluwkolonies in Hilversum op deEmmastraat.

Foto: Jaap Taapken.
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de kademuren aan de Korte Haven, zes nest-

kasten voor Gierzwaluwen laten plaatsen.

Hilversum

De vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

heeft een aantal houten gierzwaluwenkasten
mogen plaatsen aan gebouwen van de KRO

te Hilversum. In 1981 werd daar, voor zover

bekend, nog geen kast van bewoond en men

hoopt in 1982 op betere resultaten.

Het begin van de acties voor Gierzwaluwen is

er en wij hopen dat meer vogelwerkgroepen
en vogelbeschermingswachten met inventa-

risaties en het aanbrengen van nieuwe nest-

gelegenheden zullen volgen. Wij willen dit

werk blijven stimuleren!

Jaap Taapken & G. van Waversveld, Lindelaan 29, 3971

HA Driebergen-Rijsenburg.

Trekkende lijsters komen in zee

terecht tijdens mist

Op 18 oktober 1981 was er een zeer sterke

trek van lijsterachtigen over zee. Op 22 okto-

ber vonden wij zeer veel dode lijsterachtigen

langs de kust. In dit artikel een verslag van de

waarnemingenen de vondsten.

Waarnemingen
De week, die voorafging aan 18 oktober, was

het vrij rustig weer geweest met op een gege-

ven moment wind uit het oosten en zondag
de 18 oktober in vrijwel het hele land dichte

mist. Langs de kust trok deze mist echter ’s

ochtends vroeg al op bij wind uit zee. Veel

lijsterachtigen, die door de mist op zee te-

recht waren gekomen,poogden de kust weer

te bereiken en op de pier van IJmuiden nam

men dan ook een sterke trek uit zee waar.

Zeer veel Koperwieken, iets minder Kramsvo-

gels en nog minder, maar toch nog erg veel

Zanglijsters, Merels en Vinken. Er was ook

sterke trek geweest van Roodborsten, Goud-

haantjes en gorzen, want er zaten er heel wat

op de pier en in de duintjes er naast.

De lijsterachtigen, die uit zee kwamen vliegen

waren vaak dodelijk vermoeid en vele land-

den dan ook op de pier. Een enkeling haalde

de pier niet en raakte in de buurt te water, he-

vig spartelend probeerde de vogel weer

boven te komen. Meeuwen uit de buurt, die

dit zagen doken er op af en probeerden de Ko-

perwiek te doden. Toen het beest uit het wa-

ter wist op te vliegen,achtervolgden de Zilver-

meeuwen hem nog geruime tijd. Men nam

ook enkele keren waar dat lijsterachtigen
door Grote Mantelmeeuwen uit de lucht wer-

den geplukt of tijdens een wilde achtervol-

ging te water raakten. Hierna werden ze dan

opgepeuzeld. Meestal wisten ze echter nog

wel te ontsnappen.

De vondsten

Vier dagen later spoelden er op het strand

enorm veel restanten van lijsterachtigen aan.

Op 8 km strand, van IJmuiden tot Zandvoort

vonden wij 63 Kramsvogels, 110 Koperwie-

ken, 4 Zanglijsters, 9 Merels, 3 Spreeuwen, 1

Vink en 1 Goudhaantje.Van deze lijken waren

er nog maar zes compleet. Al de andere mis-

ten de romp, maar vaak vonden wij alleen een

vleugel of staart. Zeer waarschijnlijk zijn het

er nog veel meer geweest, die gesneuveld

zijn, want op de vloedlijn lagen nog zeer veel

losse veren.

Het is waarschijnlijk dat al deze lijsters door

meeuwen zijn opgepeuzeld. Veel eerder zijn

het allemaal beesten, die in zee zijn gestort

en door de golfslag geheel zijn kapotgesla-

gen. De verdeling van de vogels over het

strand was niet erg regelmatig. Het eerste

stuk vonden wij niets, maar toen zochten wij

ook nog niet echt. De 5 km daarna vonden wij
zo'n 50 vogels, vaak in groepjes van drie of

vier. De laatste 2 è 2 1/ i km lagen er steeds

meer en vonden op 2 km ongeveer 150 dode

vogels. Hoe het komt dat er hier zo veel lagen

en de eerste kilometers zo weinighangt waar-

schijnlijk samen met stromingen voor de

kust, want het in zee storten van lijsters zal

wel niet plaatsgebonden zijn.

Alphons van Winden, Ina Boudier Bakkerlaan 139. 3582
XV Utrecht.
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Dierenbescherming,

een overheidstaak

Erkentelijk en ontvankelijk voor elke vorm van

critiek meen ik hierbij toch een kanttekening
te moeten plaatsen bij de bespreking van

mijn boekje 'Dierenbescherming, een over-

heidstaak’ (Het Vogeljaar 29(6): 330-331). In

het boek zou te weinig ruimte zijn gereser-

veerd voor de Vogelwet 1936 en de Jachtwet

voor wat betreft de vogelbescherming en al-

leen maar wijziging zijn voorgesteld van de

artikelen 2 en 10 van de Vogelwet 1936. Hier-

bij werd over het hoofd gezien:

1. voorgesteld is een wijziging van artikel 58

Jachtwet (verbod tot uitzetten van onder

andere gekweekte Fazanten en andere vo-

gelsoorten ten behoeve van de jacht);
2. voorgesteld is wijziging van artikel 26

Jachtwet (verbod van jagen zonder hond,
zodat aangeschoten vogels kunnen wor-

den opgespoord);
3. voorgesteld is opneming van artikel 254

bis W.v.Sr. (verbod van opzettelijk doden

van vogels);

4. voorgesteld wordt wintervoedering van

vogels op te dragen aan gemeentebestu-

ren;

5. voorgesteld wordt vogelopvangcentra ten

laste laten komen van de overheid.

Allemaal voorstellen gericht op effectieve be-

scherming van de vogels. Hierbij dient men

zich te realiseren, dat de dierenbescherming
slechts ten dele samenloopt, daar vogelbe-
scherming zoals door u voorgestaan, ten dele

natuurbescherming is. Ik doe slechts op rede-

lijke termijn haalbare voorstellen, bijvoor-

beeld ter 'humanisering’ van jacht en niet to-

taal verbod. Hoewel ik principieel tegen jacht
als sport ben.

Mr. A.J. Jungslager, J.G. Suurhoffstraat 20, 3354 AJ

Papendrecht.


