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Vogelkoppenknipsels 4
verzameld door

Wim Smeets

Losse flodders voor lepelaars
De Volkskrant van 2 januari 2001.
Rijkswaterstaatwil voor de kust van Enkhuizen in

het IJsselmeertwee eilanden opspuiten. Daarom-

heen komt een krans van moerassen, die zijn af-

gewisseld met lage zanddijken, zodat er een

moerasachtig natuurgebiedvan zeventig hectare

ontstaat, nieuwe natuur waar mogelijk lepelaars

hun nest bouwen. De Lepelaars zijn daar onbe-

reikbaar voor de Vossen die hen bijvoorbeeld bij
het Naardermeer verjoegen.
Vissers en natuurbeschermers zijn tegen.

Pindakaas op boom voor boomklever

De Gelderlander van 4 januari2001.
Om het publiek duidelijk te maken wat wel en wat

juist niet moet bij het voeren van vogels in de win-

ter heeft de Vogelwerkgroep in Doorwerth folders

uitgegeven leden van de Vogelwerkgroep houden

lezingen,

Trekvogels blijven hangen in Hoekse

Waard

Reformatorisch Dagblad 6 januari 2001.
Ook in de winter blijft de Hoekse Waard een prima
oord voor bijzondere vogels. Dit constateert het

Hoekse Waards Landschap (HWL). Volgens me-

dewerker P. Barse, die de waarnemingen van vo-

gelaars inventariseert,nemen veel trekvogels niet

eens meer de moeite het gebied in de winter te

verlaten.

Onderzoek naar steenuilen

Dagblad De Stem, 10 januari 2001.

De Stichting Samenwerkingsverband West-Bra-

bantse Vogelwerkgroepen (SWEV) begint deze

maand aan een onderzoek naar de Steenuilen in

West-Brabant. Doel van het project is tot een be-

tere bescherming te komen van deze vogelsoort,

die de laatste jaren in aantal flink is achteruitge-

gaan.

Wegrestaurant voor ganzen
De Twentse Courant Tubantia, 11 januari2001.
Het natuurgebied De Gelderse Poort is één van

de belangrijkste wegrestaurants langs de trekroute

Foto: Wim Smeets

Hieronder treft u een onvolledig overzicht aan van

allerlei vogelkoppen(met een vogelnaam)met een

verkorte inhoud van de bijbehorende artikelen die

in verscheidene Nederlandse dagbladenzijn ver-

schenen.

Onderzoek naar Steenuilen.
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van de miljoenenGanzen die vanuit Siberië naar

West-Europa vliegen om er te overwinteren. Het

groene en waterrijke gebied vormt elk jaar een

gedekte tafel voor naar schatting 80.000 Kol- en

Rietganzen.

Vinkenbek

Trouw, 12 januari2001.

Een beschouwing van de evolutie van de Darwin-

vinken. Die kregen variërende bekken, afhankelijk

van het voedsel dat op hun Galapagos-eiland te

vinden is. De een is grof gebekt, om grote zaden

te kraken, de ander fijn, om cactusstekels te han-

teren bij hetfoerageren.

De boeren hebben de weidevogels
niet duurzaam beschermd

Rob Bijlsma: Voor behoud moet je wat laten.

Gronings Dagblad, 13 januari2001.
Decennia lang al maken natuurbeschermers en

ambtelijke organen zich bezorgd over het verdwij-
nen van de weidevogels in Nederland. Miljoenen

zijn er besteed om de Grutto, de Tureluur, de Kemp-
haan en de Watersnip van de ondergangte behoe-

den. Boeren hebben zich ingespannenom de weide-

vogel tijdens het broedseizoen met rust te laten,
maar hebben er nu ook het bijltje bij neergegooid.
Omtrent ditzelfde onderwerp een bericht in het

Utrechts Nieuwsblad van 14 februari.

Stormvogel wil inktvis on the rocks

De Volkskrant, 13 januari 2001.

Stormvogels rond Antarctica eten niet voorname-

lijk garnaaltjes, zoals altijd is gedacht, maar zijn

vooral dol op vis en inktvis. De Groningse promo-

vendus Jan Andries van Franeker heeft ook een

andere mythe doorgeprikt. De vogels hebben geen
schuld aan het broeikaseffect; ze hebben er last

van.

Voormalig politieman bestrijdt

beperkingen ‘vliegveld-valkeniers’
Rotterdams Dagblad, 16 januari2001.
Als moderne vogelverschrikker is de valkenier in-

middels een gewaardeerdeverschijning geworden
in de agrarische en de luchtvaartsector. Als sport
is de valkerijsport ook sterk in opkomst. Het mi-

nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
heeft echter het aantal vergunningen voor de

beoefening van de valkerij gelimiteerd. De Raad

van State in Den Haag boog zich over de vraag of

dat terecht is.

Red grutto van de ondergang
Broedparenlaatste tien jaarmet bijna de helft af-

genomen

Trouw van 22 januari2001.
Het aantal broedparenvan de Grutto is, ondanks

alle inspanningenvan weidevogelbeschermersen

agrariërs om deze weidevogel te beschermen, de

afgelopen tien jaar afgenomen van 105.000 naar

60.000. Deze achteruitgang heeft grote gevolgen
voor de mondiale gruttopopulatieomdat meer dan

de helft van de Grutto’s in Nederland broedt.

Omtrent dit onderwerp ook artikelen in De Tele-

graaf en het Friesch Dagblad van 22 januari, de

Leeuwarder Courant an 29 januari, het Nieuws-

blad van het Noorden van 30 januari,de Gooi- &

Kapwoede Bunschotersjaagt Ransuilen op. Foto: Wim Smeets.
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Eemlander van 31 januari en de Provinciaalse

Zeeuwse Courant van 21 februari..

Kapwoede Bunschoters jaagt
ransuilen op

De Gooi- & Eemlander, 24 Januari 2001.
Een boom vol Ransuilen. Hartstikke leuk, maar

niet in mijn achtertuin. Zo wordt er in Bunschoten-

Spakenburgover gedacht. Met als schrijnend ge-

volg dat een groep van zesentwintig Ransuilen is

uifeengeslagen en er negentien Ransuilen ‘zoek’

zijn geraakt. Nog slechts acht Ransuilen huizen

in de Eemmeerlaan en vorige winter waren er dal

nog zesentwintig.

IJsvogel maakt sterke comeback
De Telegraaf, 24 januari2001.
De in ons land vrijwel verdwenen Ijsvogel is aan

een beresterke rentree bezig. Sovon schat het

aantal broedparen momenteel op zo’n 250. Vol-

gens Sovon-woordvoerder H. van Diek is de toe-

name van de Ijsvogel te danken aan het scho-

nere rivier- en beekwater. Ook de zachte winters

zijn belangrijk.
Omtrent dit onderwerp ook artikelen in het Lim-

burgs Dagblad van 25 januari.

Toch geen invasie van pestvogels
Trouw, 27 januari2001.
Elke winter worden er in ons land Pestvogels uit

het hoge noorden gezien, maar zelden zoveel als

deze winter. Sommigen spreken over een invasie.

Dat is het geval als meer dan tweeduizend Pest-

vogels in ons land verblijven. Dat aantal wordt deze

winter niet gehaald, zegt Ruud Vlek, die het ar-

chief van deVogelwerkgroepAmsterdam beheert,

(noot redactie: Ton Eggenhuizen van Vogel-

bescherming Nederland komt op 24 februari 2001

tot een totaal van 2136 vogels).
Over de Pestvogels berichten in het Groninger
Dagblad van 6 januari, Trouw van 10 januari, de

Gooi- & Eemlander van 13 januari, De Twentse

Courant Tubantia van 13 januari

Einde Brusselse vogeltjesmarkt
De Telegraaf, 29 januari2001.
Na meer dan een eeuw is er een einde gekomen

aan de Brusselse vogeltjesmarkt,die al sinds de

negentiende eeuw iedere zondagochtend op de

Grote Markt wordt gehouden. De Belgische vogel-
bescherming (KBVBV: Koninklijk Belgisch Verbond

Voor de Bescherming van Vogels) heeft ervoor

gezorgd dat het stadsbestuur de markt niet meer

toestaat omdat de vogels onder erbarmelijke om-

standighedenwerden verhandeld.

Ganzen zitten boeren dwars

Rotterdams Dagblad, 3 februari 2001.
Het succes van het natuurbeleid brengt boeren in

de problemen. Het jachtverbod leidt tot een sterke

toename van de Grauwe Gans en daardoor tot

meer landbouwschade. Onderzoekers van het in-

stituut Alterra verwachten dat de schade na het

jachtverbod vele malen groter zal zijn dan daar-

voor.

Over ditzelfde onderwerp berichten in het Nieuws-

blad van het Noorden van 1 Gjanuari, De Telegraaf
van 18 januari, de Zwolse Courant van 18, 25 ja-
nuari en 6 februari,De Gelderlander van 2 februari,

Wegenervan 3 februari, de MeppelerCourant van

26 februari,

Minderganzen met jongen
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 februari 2001

en onder dezelfde kop in het Algemeen Dagblad
van diezelfde dag.
Het aantal ganzen met jongen dat in Nederland

ovenwintert is dit jaar atgenomen. Veel soorten

hebben weinig jongen gekregen, zo blijkt uit de

eerste tellingen dit jaarvan Sovon. Bij de Kolgans,
de Kleine Rietgans en de Brandgans zijn minder

dan tien procent van de gesignaleerdedieren in

de afgelopen zomer geboren. Dat is tien tot twin-

tig procent minder dan vorig jaar. De Rotgans is

zelfs helemaal zonder jongenteruggekeerduit het

hoge noorden.

Alle mussen tellen mee

De Telegraaf, 17 februari 2001.
Al enige tijd bestaat onder vogelkenners de in-

druk dat de aantallen Huismussen en Ringmus-
sen achteruitgaan. Een vermoeden dat nu beves-

tigd lijkt te worden door onderzoek van Sovon. De

jarigeKNNV heeft in het jubileumjaar ‘Mussen’ als

onderwerp gekozen. Door middel van speciale
zoekkaarten hoopt de vereniging vanuit het ge-

hele land gegevens boven tafel te krijgen over bij-

voorbeeld waargenomen aantallen,vindplaatsen,
voedselaanbod,seizoengebonden activiteiten en

broedsucces.

Massale sterfte van eidereenden

Algemeen Dagblad van 19 februari 2001.
In de Waddenzee sterven massaal Eidereenden.

Op Texel enVleiland zijn honderden dode dieren

aangespoeld. M. Leopold van onderzoeksbureau

Alterra op Texel noemt de sterfte verontrustend,

omdat de eidereendenstand nog nooit zo laag is

geweest.Alterra wijt de sterfte aan voedselgebrek.
Omtrent ditzelfde onderwerp een bericht in het

Nieuwsblad van het Noorden van 22 februari.

Met tien man 1.830.000 vogels geteld
Texelse Courant, 20 februari 2001.
Met als doel het uitvoeren van een telling onder

de wad- en watervogels in Le Pare National du

Banc d’Arguin, een waddengebied op de grens

van de Sahara en de Atlantische Oceaan, namen

Texelaars Cor Smit en Martin de Jong van Alterra,

het Research Instituut voor Groene Ruimte, deel

aan een expeditie in Mauretanië. De expeditie,
die duurde van 13 januaritot 4 februari, werd een

succes. Maar waar beide onder zoekers vooral

van onder de indruk raakten, was het ongerepte

gebied. ‘Toen wij in de tent lagen hoorden wij een

paar duintjes verderop de Jakhalzen huilen’.
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BSE-crisis drijft gieren in Spanje de

dood in

Algemeen Dagblad , 20 februari 2001.

De gekke-koeienziekte bedreigt de zeldzame gie-
ren in Spanje. Niet omdat de gieren besmet kun-

nen worden, maar omdat het vanwege de gekke-
koeienziekte verboden is kadavers in de natuur

te laten liggen. De gieren lopen daardoor het ge-

vaar de hongerdood te sterven

Uitgestorven gewaand boshoen loopt

nog rond

De Twentse Courant Tubantia, 28 februari 2001.

Wetenschappers dachten dat hef Bruijns Boshoen

Aepypodius bruijnii was uitgestorven, maar het

tegendeel werd bewezen: het Bruijns Boshoen

loopt nog steeds rond op Irian Jaya. Een jager
had er in elk geval een smakelijk maal aan. Hij

peuzelde een door zijn honden gevangen bos-

hoen op.
Hierover ook eenbericht in de Nieuwe Rotterdam-

sche Courant van 27 februari en een bericht met

een afbeelding van het Bruijns Boshoen in Trouw

van 2 maart.

Broedpoging zeldzame zwarte wouw

mislukt

Trouw, 3 maart 2001.

De Zwarte Wouw, een in Nederland uiterst zeld-

zame stootvogel, heeft vorig jaar geprobeerd in

een rivierbosje langs de IJssel te broeden. Het

broedsel mislukte echter: de eieren zijn niet uit-

gekomen. Het was pas de derde broedpogingdie

ooit in Nederland is geregistreerd.

Een mus is niet meer gewoon
Trouw, 10 maart 2001.

Een hele troep Huismussen heeft de Krokussen

in de voortuin vernield. Zoals bijna elk jaar pikken
ze de saffraangele stampers uit de lila kelkjes. Je

kunt je daar kwaad om maken, maar tegenwoor-

dig is er eerder reden om er blij mee te zijn. Er

leven tenminste nog Huismussen in de buurt.

Valk jaagt lastposten de stad uit

De Telegraaf, 13 maart 2001.
In navolging van Amsterdam-Noord gaat nu ook

Slotervaart/Overtoomse Veld valken gebruiken
om de vele duiven in het stadsdeel te verjagen
door ze in vangkooien te lokken (jagen). Het uit

Geldermalsen afkomstige Flying Free heeft al veel

succes geboekt metde getraindevalken. Momen-

teel heeft Flying Free twaalf valkeniers in dienst,
die tientallen valken trainen en dagelijks de vang-

kooien legen.

Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten. (033) 298 31 47. E-mail; <smeets.foto@hetnet.nl>

BSE-crisis drijft (Aas)gieren in Spanje de dood in. Foto: Wim Smeets,


