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Windturbine blijkt toch geen

gehaktmolen voor vogels

Trouw, 6 juli 2005

Windmolens maken minder slachtoffers

onder vogels dan steeds is aangenomen.

Ieder jaar sterven 50.000 vogels door een

botsing met een molenwiek. Auto’s eisen

jaarlijks 2.000.000 vogellevens. Ook katten

maken meer slachtoffers dan molens.

Zonder dat iemand het wist, blijken moderne

turbines echter wel minder onveilig voor

vogels te zijn. Een grote turbine raakt

gemiddeld per jaar 28 vogels, tegen 18 bij

een ‘ouderwetse’ molen. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in De Leeuwarder

Courant van 7 juli 2005.

Marine vecht voor kustvogels
De Telegraaf 9 juli 2005

Tegenwoordig hebben onze stoere

landverdedigers de fragiele broedvogels in

hun hart gesloten. Commandant Van Gils

van de Joost Dourleinkazerne op Texel en

defensiebioloog Jaap Riemens werken

enthousiast samen met de vrijwilligers van

de Vogelwerkgroep Texel. Ze rukken

gezamenlijk per rupsvoertuig uit om

waarschuwingsborden en touwen om de

broedkolonies te plaatsen. Deze vorm van

landverdediging moet recreanten en

oefenende militairen op afstand houden. De

Dwergstern en de Bontbekplevier profiteren

ervan. Ook de Blauwe Kiekendief zit

inmiddels goed verborgen in het

duinstruweel, vlak naast een fietspad te

broeden. Voor de Tapuit worden

konijnenholen gegraven, om weer

broedplaatsen aan te bieden

Zeldzame vogel in Naardermeer

De Telegraaf, 14 juli 2005

Een uiterst zeldzame broedvogel is terug in

Nederland. De Vereniging Natuurmonu-

menten heeft in de omgeving van het

Naardermeer minimaal negen mannelijke

exemplaren van het Kleinst Waterhoen

Porzana pusilla aangetroffen. Volgens
Natuurmonumenten is deze vogelsoort in

tweehonderdjaar nog maar negentig keer

met zekerheid in Nederland gesignaleerd. In

1972 werd voor het laatst een broedendpaar

in Nederland waargenomen. Omdat de

mannetjes een territorium verdedigen, is het
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In deze rubriek vindt u samenvattingen van

artikelen met in dekop een vogelnaam of

een vogelaanduiding. Deze artikelen

verschenen in juli en augustus 2005 in

Nederlandse dag- en huis-aan-huisbladen.
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volgens een zegsman van Natuurmonu-

menten aannemelijk dat er ook vrouwtjes in

de buurt zijn waarmee ze koppels willen

vormen. Over hetzelfde onderwerp een

bericht in Van Nature van juli 2005.

Eveneens over hetzelfde onderwerp, maar nu

een geval in Achttienhoven bij Westbroek,

een bericht in de VAR (Nieuwsblad voor

Vecht, Amstel- en Rijnstreek) van 21 juli
2005.

Illegale handel Harry Potter-uilen

Haarlems Dagblad
,

15 juli 2005

Drie mannen uit Rotterdam, Lekkerkerk en

Poortugaal zitten vast op verdenking van

illegale handel in beschermde vogels. Onder

de in beslag genomen vogels zitten ruim

twintig uilen. Uilen zijn populair als huis-

dieren bij particulieren. Deze populariteit is

een gevolg van deboeken en films over

Harry Potter, zoals uit juridisch onderzoek is

gebleken. Eind juli zijn een drietal woningen
doorzocht, daarbij zijn enkele tientallen

beschermde vogels in beslag genomen. De

raadkamer van de rechtbank in Rotterdam

heeft tot een gevangenhouding van dertig

dagen besloten ten aanzien van de inmiddels

voorgeleide drie verdachten. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in het Reformato-

risch Dagblad en het Eindhovens Dagblad
van 15 juli 2005.

Oeverzwaluwen hebben kunstwand

Bronsbergen al in gebruik

Stentor Zutphens Dagblad, 26 juli 2005

Elf oeverzwaluwenpaartjes hebben de

kunstmatige nestwand in gebruik genomen

die de gemeente Zutphen in april 2005 aan

het Bronsbergenmeer heeft geplaatst. Dit

meldt de Vogelwerkgroep Zutphen en om-

streken. De Oeverzwaluwen broedden hier

in 2001 met 35 paar in een steile, zanderige
wand, maar een graafmachine maakte een

voortzetting van de kolonie onmogelijk. De

gemeente besloot de Oeverzwaluwen een

kunstmatige, betonnen wand te geven. Er

ging een paar jaren over heen, maar nu

kunnen de Oeverzwaluwen kiezen uit 108

nestgaten die ze zelf verder moeten uit-

graven.

Roerdomp laat zich weer horen in

Rijnstrangen

Gelderse Post, 27 juli 2005

Bij de jaarlijkse inventarisatie door

vrijwilligers van de vogelwerkgroep Arnhem

en Nijmegen in de Rijnstrangen zijn op ten

minste drie plaatsen Roerdompen gehoord.
Dit tot grote opluchting, want een jaar eerder

was er geen enkele Roerdomp gehoord. De

Rijnstrangen maken deel uit van de Gelderse

Poort en zijn één van de belangrijkste

leefgebieden van riet- en moerasvogels in

Nederland. De laatste jaren was de moeras-

vogelstand sterk achteruitgegaan door verla-

ging van de waterstand. Doordat verschei-

dene natuurorganisaties bij het Waterschap

Rijn en IJssel aan debel trokken, is het

waterpeil weer verhoogd en niet tevergeefs.
Grote Karekiet, Roerdomp, Snor, Waterral,

De Torenvalk is de

filevogel van het

jaar.
Foto: Wim Smeets.
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Bruine Kiekendiefen Baardman hebben

daardoor dit jaar in grotere aantallen

gebroed dan de afgelopen jaren en er zijn
zelfs enkele Woudaapjes gehoord.

Nog nooit zoveel uilskuikens in Soest

De Gooi- en Eemlander, 10augustus 2005

De nestkasten die een timmermanuit wat

stukken resthout heeft gemaakt, vallen in de

smaak bij Kerkuilen. Het leverde dit jaar een

recordaantal kerkuilenkuikens op in Soest.

In drie kasten in de polder kropen dertien

donzige Kerkuiltjes uit het ei en in twee

kasten in boerenschuren in het Soesterveen

kwamen totaal negen Kerkuiltjes ter wereld.

Een bijzondere gebeurtenis, want het zijn de

allereerste Kerkuiltjes die in het Soesterveen

zijn geboren, voor zover bekend. Ook met

de Steenuilen gaat het beter in de polder. Dit

jaar werd er voor het eerst in de Soester

polders een viertal jonge Steenuilen geringd.
Over hetzelfde onderwerp een bericht in De

Biltse en Bilthovense Courant van 29 juni
2005.

Beschermingsplan Steenuilen

E3 Journaal, 10augustus 2005

Het gaat landelijk gezien niet echt goed met

de Steenuil. Vandaar dat er ruim een jaar
geleden een soort beschermingsplan is

opgesteld zoals dat enkele jaren geleden ook

al voor deKerkuil gebeurde. Alle in Neder-

land voorkomend uilen staan inmiddels op
de Rode Lijst. Het doel van dit plan is om

een inventarisatie uit te voeren en de

nestgelegenheid voor de Steenuil weer op

een acceptabel niveau terug te brengen

Haagse Ooievaar vliegt voor eerst uit in

hartje stad

De Telegraaf, 11 augustus 2005

Voor het eerst sinds 85 jaar vloog er op 10

augustus 2005 weer een jonge wilde

Ooievaar uit in Den Haag. En dan ook écht

in Den Haag: het gezin woont in het

centrum, zodat de eerste vleugelslagen
tussen hoge gebouwen en rond het Centraal

Station werden gemaakt. Hetzelfde

ooievaarspaar bleef vorig jaar op een nest bij
het Haagse Bos kinderloos. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in Trouw van 11

augustus 2005.

Afschieten Vossen helpt vogels niet

NRC/Handelsblad, 13 augustus 2005

Eenzijdige maatregelen als het afschieten

van Vossen helpen weidevogels niet aan

grotere overlevingskansen. Beter is het om

landschappen opener te maken en de wei-

landen natter. Dit is een van de conclusies

van twee grote onderzoeken van Sovon

Vogelonderzoek Nederland, Alterra Wage-

ningen en Landschapsbeheer Nederland.

Gedurende vier jaren werden honderden

nesten van Kieviten en Grutto’s 24 uur per

dag bewaakt door camera’s om duidelijk te

krijgen wie de rovers van de eieren waren.

Afhankelijk van het gebied bleken behalve

Zwarte Kraaien en Vossen ook vaak Herme-

lijnen en Egels de eieren van weidevogels te

roven. In reservaten waar de grond nat is

hebben Vossen geen kans, omdat ze daar

niet kunnen komen. Het afschieten van

Vossen kan plaatselijk slechts tijdelijk

helpen, want de plekken worden weer

opgevuld door andere predators. Over

hetzelfde onderwerp een bericht in De

Telegraaf van 10 augustus en de Provinciale

Zeeuwse Courant van 23 augustus 2005.

Monniksgier in museum onder het mes

Trouw, 22 augustus 2005

Deze zomer verbleefeen Monniksgier

gedurende geruime tijd in de Oostvaarders-

De Roerdomp laat zich weer horen in de Rijnstrangen.
Foto: Wim Smeets.
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plassen, totdat deze zich op maandag 15

augustus 2005 tegen een passerende trein te

pletter vloog. De vogel is daarna naar het

museum Naturalis in Leiden gebracht en

daar op zondag 21 augustus, ten overstaan

van een groot en vooral jeugdig publiek,

gevild en gereedgemaakt om opgezet te

worden. De ietwat gehavende Monniksgier
zal niet worden tentoongesteld. Naturalis

had al vier Monniksgieren, drie uit Spanje
en het vorige, in Nederland gevonden

exemplaar, uit 1948. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in De Telegraaf van

17 augustus, het NRC/Handelsblad van 22

augustus en Trouw van 24 augustus 2005.

Torenvalk filevogel van het jaar
De Telegraaf, 27 augustus 2005

Vogelaars benutten de momenten in de

stilstaande of langzaam rijdende file door

om zich heen te speuren. Zonder veel risico

vogelen zij tijdens de spits en enkele

fanatiekelingen houden zelfs een filelijst bij.
Een lijst met daarop vogelsoorten, datum,

wegnummer en hectometerpaalnummer. Een

filelijst telt al gauw enkele tientallen

soorten, waarbij vogels als Blauwe Reiger,
Buizerd, Kokmeeuw en Spreeuw hoog

scoren. De Buizerd aast op prooi van

slachtoffers van het verkeer, de andere

hiervoor genoemde soorten leven in het

agrarische land vlak langs de autoweg. De

Torenvalk aast al biddend op muizen die

leven in de (midden)bermen van de auto-

wegen. Doordat de bermen hoger liggen dan

het omringende land, is het er droger en

daardoor meer geschikt voor muizen. Ze zijn
bovendien weelderig begroeid met kruiden

en grassen en vormen zo een mekka voor

Aard-, Veld- en Noordse Woelmuizen.
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