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Oproepen

Onderzoek naar invloed van Egels

op grondbroeders

Zomerwaarnemingen Stellers Elders

langs Varangerschiereiland gevraagd

Voor veel vogelaars in ons land is het Varanger-

schiereiland een favoriete vakantiebestemming.

Eén van de soorten, die langs de Varanger ge-

makkelijk is te zien en elders in Europa nauwe-

lijks voorkomt, is de Stellers Eider. De zomeraan-

tallen van deze soort kunnen jaarlijks sterk varië-

ren (100-1500 stuks). Over het aantalsverloop

en trends is echter weinig bekend. Daarom

vraag ik iedereen, die aantalsgegevens van Stel-

lers Eiders in de zomermaanden in het Varan-

gergebied heeft, deze met de plaats van waarne-

ming naar mij toe te sturen. De gegevens zullen

te zijner tijd worden verwerkt in een artikel. Alle

waarnemers, die gegevens opsturen, zullen wor-

den genoemd in het dankwoord.

Rob Strucker, Fazant 110, 3299 BS Maasdam.

Gegevens over vervolging van

Knobbelzwanen gevraagd

De Knobbelzwaan veroorzaakt schade en over-

last in de landbouw. Om de schade te beperken

laat de overheid jaarlijks ongeveer een kwart van

de populatie schieten. Het gaat daarbij om het

aan vergunning verbonden, legaal doden van

beschermde vogels.
De Stichting Knobbelzwanen-Platform stelt zich

ten doel; het bevorderen van ethisch en weten-

schappelijk verantwoorde alternatieven van het

huidige beleid.

Een van de aandachtspunten daarbij is het in

kaart brengen van de aard, omvang en versprei-

ding van de illegale vervolging van Knobbelzwa-

nen in Nederland (zwanen doodslaan, nesten

vernielen en dergelijke).
Informatie over deze overtredingen van de Vo-

gelwet wordt gevraagd in de vorm van krantearti-

kelen, publikaties, getuigenissen, bevindingen
en geruchten,onder vermeldingvan bron, plaats

en datum van het voorval.

Gegevens over illegale vervolging van Knobbelzwanen

kunnen worden gezonden aan Stichting Knobbel-

zwanen-Platform, afdeling Misstandenregistratie, post-

bus 1028, 1200 BA Hilversum.

Proces tegen aanleg rijksweg-73 op

oostelijke Maasoever groot succes

Het proces dat, mede op initiatief van de Stich-

ting ter Bevordering van Zoogdierbescherming
en Zoogdierkundeen de Stichting Het Vogeljaar,

tegen de Staat (de minister van Verkeer en Wa-

terstaat) werd aangespannen om de aanlegvan

de nieuwe rijksweg-73 door Limburg van de

baan te krijgen, is vooralsnog een groot succes

geworden. Door het besluit tot aanleg van deze

rijksweg op de oostelijke Maasoever dreigdehet

landschappelijk rijk geschakeerde en natuurwe-

tenschappelijk uiterst waardevolle gebied ten

oosten van de Maas onherstelbaar te worden

verminkt, waaronder de beekdalen van de Roer

en de Swalm.

Deze weg zou een aanslag betekenen op de leef-

gebieden van een aantal kritische vogelsoorten,

zoals Ijsvogel, Grote Gele Kwikstaart, Appelvink

en Wielewaal. Verder zijn broedplaatsen van on-

der ander Havik, Buizerd, Wespendief, Nachte-

gaal en Zwarte Specht in het geding en ook de

zoogdieren zouden zware klappen te verduren

krijgen. Zo dreigden de belangrijkste leefgebie-
den van de Das in Midden-Limburgte worden

aangetast en het leefgebied van de Hamster in

het Linnerveld zou worden doorsneden.

Onder druk van het proces is de minister - na

aanvankelijke weigering - eerst gezwicht voor de

verplichting om alsnog een milieu-effectrapport

(MER) op te stellen. Maar overigens bleef zij toen

vasthouden aan het oorspronkelijke besluit. On-

der dreiging van een kort geding ging zij echter

opnieuwoverstag en toen werd het besluit in zijn

geheel ingetrokken.
Daarmee is de situatie rond de aanleg van

rijksweg-73 in Midden-ümburg weer geheel

open en aan de hand van projectstudies zal zelfs

de noodzaak van de weg zelf weer ter discussie

moeten staan.

Maar dat betekent niet dat het gevaar nu geheel
is geweken. Het is mogelijk dat de minister, on-

danks de nu op stapel staande nadere studies

en de milieu-effectrapportage, toch blijft aan-

koersen op de oostelijke Maasoever. Dit ondanks

de mogelijke alternatieven.

Om dit af te wenden zal er, óók na deze uiterst

belangrijke gewonnen slag, nog veel juridisch te-

genspel moeten worden geboden. In het kader

van de komende milieu-effectprocedureen wel-

licht bij een nieuw proces. Het Vogeljaar heeft

zelf geen geld om deze juridische vervolgacties
te steunen. Daarom wordt op u een beroep ge-

daan en vragen wij u wederom de bekostiging

van deze verdere juridische activiteit mogelijk te

maken door een bijdrage op gironummer
972 992 ten name van Stichting Steunfonds Juri-

dische Hulp, Zeist.

Dit om de nu geboekte resultaten definitief te

kunnen verzilveren!

In Engeland wordt een onderzoek uitgevoerd

naar de invloed van Egels op vogelsoorten die

op de grond broeden. Het onderzoek richt zich

op geheel Europa om de omvang van de schade

op Europees niveau te kunnen vaststellen die de

Egel toebrengt aan de op de grond broedende

vogelsoorten. Op verzoek kan een vragenformu-
lier ter invulling worden toegezonden. Het vra-

genformulier kan per briefkaart worden aange-

vraagd bij de redactie. Nadere informatie en toe-

zending van ingevulde formulieren kunt u naar

onderstaand adres zenden.

International Hedgehog Survey, Hugh Warwick, 294

Brantingham Road, Chorlton, Manchester M21 1QU,

Engeland.


