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Vastgebonden Havik als vogelverschrik-
ker

Noord-Hollands Dagblad, 29 januari 2002.

Op het land van een bollenboer in de

Bergermeer bij Bergen ontdekte een

vogelaar een Havik, die gebruikt werd als

levende schrikvogel voor kraaien en

Kauwen. De Havik zat aan een poot

vastgebonden aan een stuk touw dat weer

verbonden was met een metalen pen die in

de grond gestoken was. De Havik kon

slechts paniekerig fladderen. Een door de

vogelaar gewaarschuwde inspecteur van

de Algemene Inspectie Dienst heeft

justitie ingeschakeld.

Tientallen babyhaviken uit nesten

gestolen
De Gelderlander, 22 februari 2002.

De Roofvogelwerkgroep Nederland luidt

de noodklok over het leegroven van

haviksnesten. De roof en doorverkoop

blijkt vooral in Noord-Brabant en Drenthe

plaats te vinden.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in

de Leeuwarder Courant van 20 februari

2002 en in de Alkmaarse Courant van 27

februari 2002.

Geen regels na sterfte eenden in Wadden-

zee

Leeuwarder Courant van 7 maart 2002.

De recente sterfte onder eidereenden in

het Waddengebied is voor het rijk geen

reden om de kokkelvisserij beperkingen op

te leggen. Dat schrijft milieuminister Jan

Pronk aan de Tweede Kamer.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in

het Noord-Hollands Dagblad van 12

januari en 8 maart 2002 en in het Nieuws-

blad van het Noorden van 12 maart 2002.

Weer minder Grutto’s

Trouw, 23 maart 2002.

De Grutto doet het nog slechter dan

verwacht. Momenteel zijn er nog maar

Hieronder treft u een kort overzicht aan

van allerlei vogelkoppen (met een vogel-
naam) met een verkorte inhoud van de

bijbehorende artikelen die in verscheidene

Nederlandse dagbladen zijn verschenen.

Er is als hulp voor het beleid een gruttokaart gemaakt. Foto: Wim Smeets.
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tussen de 45.000 en 50.000 broedparen, zo

blijkt uit de laatste telling van Sovon

Vogelonderzoek Nederland. Om de terug-

gang van de Grutto een halt toe te roepen

is er een gruttokaart gemaakt waarop

staatssecretaris Geke Faber van Natuur-

beheer kan zien waar ze maatregelen moet

nemen.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in

de Leeuwarder Courant van 20 maart 2002

en in het Agrarisch Dagblad van 22 maart

2002.

Reddingsplan voor laatste broedparen

van Steenuil

Leeuwarder Courant van 29 maart 2002.

De Steenuil dreigt uit Friesland te verdwij-

nen. Er zijn op dit moment nog maar

veertien broedparen over. Een paar

strenge winters kunnen de populatie al

fataal zijn. De Werkgroep Kerkuilen

Friesland is daarom een reddingsplan

gestart, die de populatie weer stabiel moet

maken. Om dit te bereiken moeten de

komende vijf jaren zo’n honderdvijftig
nestkasten worden opgehangen.

In Oosterwolde eerste broedpaar Blauwe

Reiger
Ooievaars in maart terug uit overwin-

teringsgebieden.

Nieuwe Ooststellingwerver, 3 april 2002.

Onder deze kop een uitgebreid artikel over

Ooievaars in het algemeen en het eerste

broedpaar van de Ooievaar in

Oosterwolde. In het artikel komt verder de

naam Blauwe Reiger niet voor.

Raadsels rond eiders zonder huid op hun

kop
Leeuwarder Courant van 5 april 2002.

Op de kop van de Afsluitdijk zijn
Eidereenden aangetroffen met kale koppen
zonder huid. De vogels zien er uit alsof ze

levend gevild zijn. Bioloog Cees

Camphuysen van het Nederlands Instituut

voor Onderzoek der Zee op Texel staat

voor een raadsel.

In De Telegraaf van 13 april 2002 wordt de

waarschijnlijke oplossing voor dit pro-

bleem gegeven onder de kop 'Scalperen
eenden werk sportvissers' (veertjes
worden gebruikt bij vliegvissen).

Pimpelmees kijkt naar lokale rupsenpiek

bij leggen van eerste ei

Nieuwe Rotterdamse Courant, 6 april 2002.

Pimpelmezen kiezen het juiste moment van

eieren leggen op basis van hun ervaring
met het voedselaanbod in het voorgaande

jaar. Op die manier spelen de vogels in op

de lokale omstandigheden en vergroten zo

Er is een reddingsplan gestart voor de laatste broedparen van de Steenuil in Friesland. Foto Wim Smeets.
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de kans op een groot en sterk nageslacht

Dit is de conclusie na een driejarig
onderzoek aan geringde Pimpelmezen in

het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Weer grote sterfte Eidereenden in de

Waddenzee

Trouw, 8 april 2002.

Voor het derde achtereenvolgende jaar
vindt er grote sterfte plaats onder de

Eidereenden in de Waddenzee. Volgens

biologen zal dit jaar eenvijfde tot eenderde

van de Eidereenden sterven door voedsel-

gebrek.
Over hetzelfde onderwerp een bericht in

Metro van 28 maart 2002, de Leeuwarder

Courant van 29 maart 2002, de Nieuwe

Rotterdamse Courant van 6 april 2002 en

de Volkskrant van 9 april 2002.

Illegale handel in vogels bloeit

Deventer Dagblad, 12 april 2002.

De illegale handel in inheemse vogelsoor-
ten bloeit als nooit tevoren. Volgens

deskundigen worden steeds meer vogels
uit de vrije natuur gevangen en verhan-

deld. Met de wettelijk verplichte poot-

ringen wordt veelvuldig gerommeld.

Alleen al in het midden van Nederland, in

het Gooi, de Vechtstreek, Eemland en

Almere zou het jaarlijks om duizenden

vogels gaan.

Zwanenzang voor Korhoen

Veertien hanen op Sallandse Heuvelrug
veel te weinig om soort in stand te

houden.

De Telegraaf, 20 april 2002.

Vorig jaar werden er nog veertien korhanen

geteld in dit laatste toevluchtsoord van

Nederland. Afgelopen woensdagochtend

vroeg zagen de tellers op de tien vaste en

een mobiele telpost acht hanen en hoor-

den zij nog twee andere. Zestig jaar

geleden telde ons land nog zesduizend

mannetjes!

Twee witte Merels, uniek!

De Telegraaf, 15 mei2002.

In het Overijsselse Vroomshoop werden

onlangs twee witte Merels uit eenzelfde

nest aangetroffen. Volgens HJ. van

Grouw, werkzaam bij het Nationaal Natuur-

historisch Museum Naturalis in Leiden, is

het de vraag of de witte Merels altijd een

partner kunnen vinden. Onder vogels
bestaat nogal wat kieskeurigheid als het

om kleurafwijkingen gaat. Niettemin
, bij

Merels is wel eens een gemengd ouder-

paar waargenomen.
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