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Verzameld door Wim Smeets

Kritiek op het uitzetten van Korhoen op De

Hoge Veluwe

Trouw, 7 maart 2005

Nationaal Park De Hoge Veluwebrengt het

Korhoen terug op zijn heidevelden. Deze

verdween vijfentwintigjaar geleden uit het

park. De groep wordt in september uitgezet.
Het nationaal park heeft gefokte Korhoenders

aangeschaft - tien hanen en twintig hennen -

die de komende maanden voor zo’n tachtig

nakomelingen moeten gaan zorgen. Maar er is

kritiek. Beheerders van de Sallandse

Heuvelrug (daar lopen nog vijftien wilde

paartjes rond) denken dat tamme vogels het

in de natuur niet redden. Ook onderzoeks-

bureau Alterra geeft De Hoge Veluwe weinig

kans. In Europa zijn al duizendenKorhoen-

ders uitgezet en die hebben het niet gered.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in de

NRC/Handelsblad van 2 maart 2005.

Vogelsterfte om laks toezicht op vissers

Spits!, 7 maart 2005

De organisaties die toezicht houden op de

visserij, houden zich niet aan hun eigen

internationaleregels. Als gevolg daarvan

sterven jaarlijks vele duizenden vogels,

zeezoogdieren en schildpadden door het

vissen met lange lijnen. Dat staat in een

rapport dat BirdLife International op 7 maart

2005 publiceerde. Over hetzelfde onderwerp

een bericht in de NRC/Handelsblad van 2

maart 2005.

Goede zomer voor Bonte Vliegenvanger
de Volkskrant, 9 maart 2005

Het winterse weer (begin maart) heeft de

ontluikende natuur niet overvallen. Vorst doet

planten en insecten goed. Prof. dr. Frank

Berendse van Wageningen Universiteit

constateert dat de witte week weinig schade

heeft aangericht. Hij ziet zelfs gunstige
effecten. Vlindersoorten die in de warmere

winters van de afgelopen jaren als pop

overwinterden, liepen steeds vaker schim-

melinfecties op door het vochtige klimaat.

Door de vrieskou van de afgelopen week

hebben ze nu geen last van die schimmels.

Berendse verwacht dat de insectenpiek dit
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In deze rubriek vindt u samenvattingen van

artikelen met in de kop een vogelnaam of een

vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen

in maart en april 2005 in Nederlandse dag- en

huis-aan-huisbladen.
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jaar later valt, zodat de Bonte Vliegenvangers

voldoende te eten kunnen krijgen. Doordat de

kou kort was en er nog veel water openbleef,

kon de Ijsvogel zich goed redden. Over

hetzelfde onderwerp een bericht in Bra-

bantsch Dagblad/De Stem van 8 maart en De

Gelderlander van 12 maart 2005.

Rechter maakt einde aan rapen

kievitseieren

Trouw 17 maart 2005

Elders in Europa gold al een verbod op het

rapen van kievitseieren. In Friesland mocht

het nog, op cultuurhistorische gronden. Maar

de provincie werd voor de rechter gedaagd en

met succes. De rechtbank in Leeuwarden

heeft bepaald dat op 18 maart het verbod in

gaat. De provincie gaat bij de Raad van State

in hoger beroep tegen de beslissing van de

rechter. De Friese commissaris van de

koningin, Ed Nijpels, krijgt dit jaar van de

Vogelbescherming Nederland een uitnodiging
om bij het eerste gevonden kievitsei een

nestbeschermer te plaatsen. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in het Algemeen

Dagblad en de Volkskrant van 17 maart,

Trouw van 18 maart en De Telegraafvan 20

maart 2005.

Verbied import van exotische vogels

Trouw, 17 maart 2005

Veel Nederlanders denken dat er allang een

verbod bestaat op het importeren van exo-

tische vogels. Zij hebben het mis. Dierenarts

Hooimeijer trok 16 maart naar Den Haag om

voor een verbod te pleiten. Met 23.000 hand-

tekeningen hoopt hij minister Veerman van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te

overtuigen dat ook papegaaien, ara’s, kaketoes

enparkieten beschermd moeten worden tegen

handelarendie ze van Zuid-Amerika, Afrika en

Azië naar Nederland halen. Sinds de Verenigde
Staten in 1992 het invoeren van exotische

wilde vogels verboden, is de handel in Europa

drastisch toegenomen.

Zeldzame Monniksgier gespot

De Telegraaf, 23 maart 2005

De zeldzame Monniksgier is gesignaleerd in

de Oostvaardersplassen. Dat maakte Staats-

bosbeheer gisteren bekend, De grote roof-

vogel met een spanwijdte van drie meter, is

sinds 1800 maar drie keer eerder in Neder-

land gezien. Voor het eerst op 12 oktober

1948 in Beneden-Leeuwen, West Maas en

Waal, Gelderland. De laatste keer was in

2000 toen een exemplaar enkele maanden de

gemoederen onder de vogelliefhebbers bezig
hield. De vogel werd onder andere gesigna-
leerd op de Maasvlakte bij Rotterdam en op

plaatsen in Friesland en in Noord-Holland.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in

Trouw van 23 maart, in De Telegraaf en

NRC/Handelsblad van 27 april 2005.

Friese kogelbrief na eierraapverbod

Trouw, 26 maart 2005

Harm Niessen van de Stichting Fauna-

bescherming heeft een kogelbrief ontvangen

De Friese gemoederen raakten verhit na het

verbod op het rapen van kievitseieren. De

brief is gestempeld in Nieuwegein. Niessen

deed op 26 maart aangifte. Hij ontving twee

patronen met in het Fries de tekst van de

strekking: Friezen schieten zonder te waar-

schuwen. ‘Gelukkig spreken ze niet de

Rechter maakt einde

aan rapen kievitseieren.

Foto: Wim Smeets.



Vogelkoppenknipsels

het Vogeljaar 53 (4) 2005 175

waarheid,’ reageerdeNiessen. Age de Jong,

woordvoerder van de groep ‘verontruste

eierzoekers,’ gaf als commentaar: ‘Als je

iemand zijn hobby afpakt kun je dit verwach-

ten. Schaf je in Friesland het eierzoeken af,
dan vraagje er om.’

Over hetzelfde onderwerp een bericht in de

Leeuwarder Courant van 29 maart 2005.

Oostvoornse Meer biedt onderdak aan de

plevier

Maaspost Hellevoetsluis, 30 maart 2005

De Stichting Het Zuidhollands Landschap
heeft onlangs enkele eilandjes langs de oever

van het Oostvoornse Meer geschikt gemaakt

als broedgebied voor plevieren. Vroeger

zorgden de Kleine Plevier en de Bontbek-

plevier op de eilandjes voor nageslacht, maar

door de verregaande verruiging meden deze

kritische vogels de eilandjes de laatste jaren.
Over hetzelfde onderwerp een bericht in het

Briels Nieuwsblad van 31 maart 2005.

Kievit legt ei 12 dagen eerder dan in 1900

de Volkskrant, 5 april 2005

Het eerste kievitsei wordt tegenwoordig

twaalfdagen eerder gevonden dan in 1900.

Dit is een teken dat Kieviten steeds eerder in

het vootjaar zijn gaan broeden, stelt het

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in

een onlangs gepubliceerd onderzoek. De

vervroeging van de eileg kan voor de afge-

lopen dertig jaar worden toegeschreven aan

klimaatveranderingen. Voor 1970 was er geen

sprake van opwarming van de aarde, toch

begonnen ook toen al Kieviten eerder met

broeden. Door bemesting en ontwatering
kwam het gras eerder op enkon sneller met de

bouw van een nest begonnen worden. De

gegevens heeft de CBS-onderzoeker ontleend

aan de Enkhuizer Almanak, waarin vanaf

1897 wordt bijgehouden wanneer het eerste

kievitsei is gevonden. Over hetzelfde onder-

werp een bericht in De Telegraaf en in Trouw

van 5 april 2005.

Slechtvalk broedt in Hemwegcentrale

Echo, 20 april 2005

In één van de schoorstenen van de Hemweg-

centrale in Westpoort (Amsterdam) zit sinds

kort een Slechtvalk te broeden. De Werkgroep

Slecht-valk Nederland volgt de ontwikkeling

van de populatie op de voet en onderzoekt de

biologie en de ecologie van de Slechtvalk. Op
10 april legde de Slechtvalk haar eerste ei.

’Uitgestorven’ specht waargenomen

Trouw, 29 april 2005

De Ivoorsnavelspecht is toch niet uitge-
storven! Biologen meldden 28 april op de

website van Science dat ze een jaar geleden
in de Amerikaanse staat Arkansas acht keer

een exemplaar van deze zeer grote spechten-

soort hebben waargenomen. Ze zijn er zeker

van één keer een mannetje te hebben gezien,

maar ze durven, ondanks uitgebreide
zoektochten, niet te zeggen of het om meer

exemplaren gaat (andere publicaties hebben

de de determinatievan deze ‘vondst’

overigens imiddels in twijfel getrokken
(red.)).

Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten,

(033) 298 31 47, e-mail: smeets.foto@hetnet.nl.
Website: http://www.wimsmeets. nl.
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