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Vergiftigde kip doodde buizerds in ‘t

Zwanenwater

Noord-Hollands Dagblad, 13 maart 2002.

De drie Buizerds en twee Vossen die begin
februari 2002 dood zijn aangetroffen in het

natuurgebied het Zwanenwater, zijn

vergiftigd met het middel Aldicarb.

Korreltjes Aldicarb zaten verstopt in dode

stukken kip. Twee weken daarna vond men

weer drie dode Buizerds die eveneens

door het eten van giftig aas om het leven

waren gekomen. De milieupolitie van

Noord-Holland-Noord heeft de zaak

onderzocht maar ook weer gesloten.

zonder resultaat.

Jager Skarsterlân vergiftigt roofvogels
LeeuwarderCourant, 2 april 2002.

De politie heeft begin dit jaar de vergifti-

ging van een onbekend aantal stootvogels
kunnen voorkomen. Op 12 januari hield zij
een 72-jarige jager uit de gemeente

Skarsterlan (Friesland) aan. Hij wordt

ervan verdacht vier Buizerds en een Havik

te hebben vergiftigd met het snelwerkend

landbouwvergif Aldicarb. De man werd ‘s

nachts aangehouden nadat hij ‘vers’

uitgelegd vergiftigd slachtafval had

neergelegd. Zijn jachtvergunning is

ingetrokken, de zaak ligt nu bij de rechter.

Afschieten Gelderse vossen en vogels

blijft toegestaan

Metro, 3 april 2002.

Het afschieten van Vossen om weide-

vogels te beschermen en landbouwschade

te voorkomen blijft in Gelderland toege-

staan. Ook kunnen fruittelers een vergun-

ning krijgen voor het schieten op Zwarte

Kraaien, Roeken, Kauwen en Spreeuwen.
Onder voorwaarden is bovendien de jacht

Foto: Wim Smeets.

Een kort overzicht van allerlei vogel-

koppen (met een vogelnaam) met een

verkorte inhoud van de bijbehorende
artikelen die in verscheidene Nederlandse

dagbladen zijn verschenen.

Ook de Knobbelzwaan loopt kans op de kogel.



Vogelkoppenknipsels

126 het Vogeljaar50 (3) 2002

op Knobbelzwanen, ganzen, herten. Wilde

Zwijnen en Reeën mogelijk.
Over het afschieten van vogels in de

provincie Gelderland ook berichten in de

Leeuwarder Courant en de Zwolse Cou-

rant van 28 maart 2002. Over hetzelfde

onderwerp, maar nu met betrekking tot de

provincie Overijssel, een bericht in de

Zwolse Courant van 18 maart 2002.

Provincie begint offensief voor de

weidevogels
Leeuwarder Courant, 24 april 2002.

Krachtige samenwerking tussen alle

betrokken partijen moet de teruggang van

de weidevogels in Friesland een halt

toeroepen. De provincie zet daarom een

offensief in, te beginnen met het aanstel-

len van een coördinator. Deze moet acties

van de overheid, landbouw, terrein-

beheerders en vrijwilligers bundelen. De

alarmerende achteruitgang van het aantal

weidevogels noopt Gedeputeerden tot

deze stap, zo blijkt uit de voorjaarsnota.

Ook knobbelzwaan loopt kans op de

kogel
LeeuwarderCourant, 3 mei 2002.

De Knobbelzwaan loopt ernstig kans in de

nabije toekomst te worden afgeschoten.
Het Faunafonds (regelt de vergoeding van

schade door vogels) stelt voor om het

doden toe te staan, wanneer de door deze

vogel veroorzaakte schade in de komende

jaren nog toeneemt. Volgens de regionale

lijst mogen nu alleen de Zwarte Kraai en

Kauw worden gedood.

Vrees voor slachting onder weidevogels

Dagblad van het Noorden, 7 mei 2002.

Invoering van het flora- en faunabeleid dat

Gedeputeerde Staten van Groningen

voorstellen, leidt tot een slachting onder

de weidevogels. Bovendien worden

boeren opgezadeld met een hoop admini-

stratieve rompslomp wanneer ze toch op

Vossen willen jagen. Dit betoogden de

NTLO Groningen, jagersvereniging KNJV

en andere organisaties op 6 mei in

Zuidwolde.

Kluut ook thuis langs de Lek

Dagblad Rivierenland, 11 mei 2002.

Geduld en een goede kijker zijn nog niet

eens nodig om een stukje Noordzeekust of

Wadden in het Rivierenland te zien. De

Kluut is gewoon in Beusichem in de

uiterwaarden van de Lek te zien. Volgens
de Natuur- en Vogelwacht Culemborg

broeden er in de Beusichemse uiter-

waarden zelfs zes paartjes.

Tortel spreekt zijn talen

de Volkskrant, 12 mei2002.

Tortelduiven herkennen hun eigen soort

door het maken van specifieke geluiden.
Ze produceren geluiden voor de korte en

de lange afstand. Aan het geluid van een

mannetje kan een vrouwtje bijvoorbeeld
afleiden of hij gezond is en zelfs zijn

leeftijd kan zij vaststellen. In situaties

waarin verschillende tortelsoorten een-

zelfde gebied delen, neemt de variatie in

geluid af. Drs. Selvino De Kort heeft dit

vastgesteld in een onderzoek in Afrika,

onder andere in Oeganda. Tijdens zijn
onderzoek ontdekte De Kort een zeven-

tiende tortelsoort.De Kluut is ook thuis langs de Lek.

Foto: Wim Smeets.



Vogelkoppenknipsels

het Vogeljaar50(3) 2000 127

Broedende oeverzwaluwen vinden veilig

plekje in afgehekt zanddepot
Amersfoortse Courant, 22 mei 2002.

In het grote zanddepot langs de Al in

Vathorst (Amersfoort) zijn Oeverzwaluwen

neergestreken. Rond de plek waar de

Oeverzwaluwen zitten, zijn inmiddels ter

bescherming hekken geplaatst. 'Het is

geen probleem dat het grote depot van

zand een tijd lang exclusief in handen van

vogels is,’ zegt G. van der Vlies van

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. 'Het is zand

dat wij overhebben en wij hoeven er niet

dringend bij.'

Somber scenario voor de grutto

de Volkskrant, 25 mei2002.

Voor veel Grutto’s is 2002 uitgedraaid op

alweer een mislukt broedseizoen. Toen de

vogels rond 15 mei hun eerste legsel

produceerden, was het voor de boer ook

tijd om te gaan maaien. Vermoedelijk zijn
vele duizenden kuikens daardoor gedood.
De problemen rond de vogel zijn structu-

reel. Slechte broedresultaten en het

verdwijnen van geschikt weidegebied

leidden in de afgelopen twintig jaar tot een

halvering van de gruttostand.
Over hetzelfde onderwerp een artikel in de

Nieuwe Rotterdamse Courant van 24 mei

2002.

Hoog water noodlottig voor jonge

lepelaars
Texelse Courant, 2 juli 2002.

Een combinatie van springtij met

noordwestenwind kracht acht Beaufort en

hevige regenval is vrijdagmorgen 28 juni
2002 noodlottig geworden voor 112 jonge

Lepelaars op De Schorren. Door de hoge
waterstand kwamen de jonge vogels door

verdrinking en onderkoeling om het leven.

Slechts acht jongen kwamen er levend

vanaf. Ook de nesten van vijfhonderd

paren Zilvermeeuwen, veertig paren

Scholeksters, dertig paren Tureluurs en

vijfentwintig paren Graspiepers zijn

weggespoeld. De op een hoger gelegen

gedeelte broedende Stormmeeuwen

ondervonden geen hinder van het hoge

water.
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Foto: Wim Smeets.Broedende Oeverzwaluwen vinden veilig plekje in zanddepot.


