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Verzameld door Wim Smeets

Eén keer eieren rapen niet slecht voor

Kievit

Trouw, 15 september 2005

‘Eén keer eieren rapen en daarna bescher-

men is beter voor de Kievit dan niets

doen’, dit stelde de bioloog dr. Kees

Musters van de Universiteit van Leiden

bij de Raad van State. Kievitseieren

mochten tot dit jaar van begin maart tot 9

april worden geraapt, alleen in Friesland.

De rechtbank in Leeuwarden verbood het

rapen. De provincie Friesland liet het er

niet bij zitten en stapte naar de Raad van

State. ‘Het allerbeste voor de Kievit is

natuurlijk om de eieren te laten liggen én

de nesten te beschermen’, zegt Musters.

De vraag is alleen of de Friese eierrapers
daartoe bereid zijn. Of ze volgend jaar

weer eieren mogen rapen, bepaalt de Raad

van State eind november - begin decem-

ber. Over hetzelfde onderwerp berichten in

Trouw van 11 en 18 oktober 2005.

Scharrelaar op Texel

Trouw, 20 september 2005

Op Texel verbleef gedurende enkele dagen

een Scharrelaar, een zeldzame gast in

Nederland (van 1850 tot 1996 slechts 62

waarnemingen, red.). De vogel werd ont-

dekt bij Ecomare. Honderden vogelaars

zijn naar Texel getogen om het dier te

zien. De laatste keer dat de soort in

Nederland gezien is, was in juni 1998.

Vogels keren het IJmeer en Markermeer

de rug toe

Trouw, 28 september 2005

Als er geen maatregelen worden genomen,

keren enkele vogelsoorten het IJmeer en

het Markermeer voorgoed de mg toe. Dit

stelt H. Koning van de provincie Flevo-

land. Hij reageert op een onderzoek van

het Rijksinstituut voor Integraal Zoet-

waterbeheer en Afvalwaterbehandeling. Er

is onder meer een sterke afname van de

Futen, Zwarte Sternen, Tafeleenden,

Kuifeenden, Nonnetjes en Krakeenden. De

geringe hoeveelheid Spiering, een

belangrijke prooivis, is de oorzaak voor

het wegtrekken van Fuut en Zwarte Stem.

De slechte waterkwaliteit, erg veel slib in

het water, speelt een belangrijke rol bij het

wegtrekken van Kuifeend en Tafeleend.

Maraboe verbaast vogelaars in Ureterp

Friesch Dagblad, 4 oktober 2005

Is hij ontsnapt uit een (illegale) verza-

In deze rubriek vindt u samenvattingen

van artikelen met in de kop een

vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze

artikelen verschenen in de maanden

september en oktober 2005 in

Nederlandse dag- en huis-aan-huisbladen.

Maraboe verbaast vogelaars in Ureterp.

Foto: Wim Smeets.
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meling, is hij als verstekeling meege-

komen op een schip of is hij misschien

helemaal uit Afrika komen vliegen? Een

Afrikaanse Maraboe Leptoptilos

crumeniferus stelt de vogelkenners van

het nabijgelegen opvangcentrum De

Fügelhelling in Ureterp voor een raadsel.

De vogel streek op 3 oktober neer op het

industrieterrein-in-aanleg Azeven. Het

lijkt een wilde vogel want hij heeft geen

ring. Het kan echter ook betekenen dat het

beest illegaal naar Nederland is gehaald.

Hij ging er diezelfde dag nog vandoor en

werd even later gemeld vanuit het

Leeuwarder Bos. Een paar weken geleden
werd de vogel waargenomen op een

afvalhoop in Wijster, Drenthe. Over

hetzelfde onderwerp een bericht in De

Telegraaf van 5 oktober 2005.

Vroeg rupsenseizoen funest voor

Koolmees

de Volkskrant, 14 oktober 2005

De Koolmees krijgt het moeilijken Dit

komt door een tekort aan voedsel op het

moment dat de jongen uit het ei komen.

Dan moeten er veel rupsen zijn om de

jongen snel groot te brengen en te laten

uitvliegen. De laatste tien jaren zijn de

rupsen eerder uitgekomen als gevolg van

het warmere voorjaar. De meeste Kool-

mezen hebben de eileg daaraan (nog) niet

weten aan te passen. De beide momenten

vallen niet meer samen. De eerste tekenen

zijn er dat de Koolmees de datum van de

eileg vervroegt om weer in de pas te lopen

met de rupsenpiek. Sommige vrouwtjes
Koolmezen zijn (erfelijk) gevoelig voor

temperatuur en leggen in een warm

voorjaar eerder hun eieren dan hun

soortgenoten. Die beschikken niet over

deze erfelijke eigenschap. De grote vraag

is of wij in Nederland nieuwe Koolmezen

krijgen, die vooral op temperatuurgevoe-

ligheid zijn aangepast. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in het Utrechts

Nieuwsblad, Trouw en De Telegraaf van 14

oktober 2005.

Vreemde vogel
De Telegraaf, 17 oktober 2005

Omstanders wreven hun ogen uit toen zij

op het dak van een woning in de buurt

Osdorp een enorme Pelikaan zagen. Het

bleek een uit Artis ontsnapt dier te zijn,
dat slechts vier maanden oud was en

waarschijnlijk was geschrokken van de

bouwwerkzaamheden in de dierentuin.

Zijn verzorger maakt zich zorgen over de

gezondheid van deze jonge exoot. Het

De vreemde vogel bleek een Roze Pelikaan te zijn. Foto: Wim Smeets.
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beest kan zelf nog geen voedsel vinden in

de stad en zal vermoedelijk snel verzwak-

ken.

Redactioneel commentaar: Op 6 en 7

november 2005 maakte Wim Smeets van

dezelfde vogel (een Roze Pelikaan

Pelecanus onocrotalus) opnamen in de

Oostvaardersplassen vanuit de hut De

Kluut. De vogel maakte een gezonde
indruk, ving regelmatig vis in het water en

verzorgde zichzelf veelvuldig. De vogels
in de omgeving waren duidelijk bang
voor deze grote vogel, zelfs de daar

regelmatig aanwezige Grote Zilverreiger
maakte zich uit de voeten zodra de

Pelikaan aan de horizon verscheen.

Eenden verdrinken na blunder in Budel

De Telegraaf, 23 oktober 2005

In het Noord-Brabantse Budel is grote
commotie ontstaan over de verdrinking

van twaalf Wilde Eenden, nadat ze in

opdracht van de gemeente verdoofd waren

om verplaatst te worden. De vogels kregen

stukjes brood met een slaapmiddel

toegediend door medewerkers van de

WildbeheereenheidDe Baronie. De

medewerkers meenden dat het middel niet

werkte en gingen na enkele uren wachten

naar huis. Enkele uren later sloeg een

groep jongeren alarm toen die een groot

aantal versufte eenden zag drijven in de

vijver aan het Boudriepark aan de

Europalaan-Zuid. Naast de twaalf dode

dieren troffen agenten een veertigtal
bewusteloze eenden aan op de kant.

Volgens de gemeente was de verplaatsing

noodzakelijk omdat er té veel eenden in

de vijver zaten. Er is maar plaats voor

vijfentwintig eenden en er zaten er tegen
de tweehonderd. Er was gekozen voor een

diervriendelijke manier om de vogels te

vangen, maar dat is op een fiasco uitge-

lopen.

Vele duizenden KleineAlken duiken op in

Nederland

Trouw, 24 oktober 2005

Deze hoognoordelijke vogelsoort is met

enkele tienduizenden aangetroffen langs
de kust van de Waddeneilanden.Ook zijn
deze Kleine Alken het IJsselmeergebied

binnengevlogen. Er kwamen onder meer

meldingen binnen van de dijk Enkhuizen-

Lelystad, van de Oostvaardersdijk

(Flevoland) en van de Kamperhoek bij de

Ketelbrug (voormalig Oostelijk

Flevoland). Ook in de Amsterdamse wijk

IJburg dook minstens één exemplaar op.

Op Schiermonnikoog werd ook een andere

Vele duizenden Kleine Alken duiken op in Nederland. Foto; Wim Smeets.
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zeldzaamheiduit het arctische gebied

gezien: een Kortbekzeekoet. Deze vogel is

gefotografeerd en indien de waarneming
wordt aangenomen door de CDNA

(Commissie Dwaalgasten Nederlandse

Avifauna) is dit de achtste geregistreerde

waarneming in Nederland.

Wadvogels kampen met gevolgen

schelpdiervisserij

De Telegraaf, 28 oktober 2005

Het gaat slecht met de wadvogels en dan

vooral met soorten zoals Scholekster,

Eidereend en Kanoet, die schelpdieren
eten. Liefst 15 van de 34 onderzochte

wadvogelsoorten gaan sterk in aantal

achteruit. De achteruitgang is het

duidelijkst in het Nederlandse deel van de

Waddenzee. Volgens de onderzoekers van

het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut

voor Onderzoek der Zee) ligt dat

waarschijnlijk aan de overmatige
mechanische schelpdiervisserij uit het

recente verleden. Deze vorm van visserij is

begin dit jaar verboden. Uit onderzoek

bleek verder dat ook soorten als Zilver-

plevier, Bonte Strandloper, Tureluur en

Rosse Grutto, die geen schelpdiertjes eten

maar wel voedsel zoeken op dezelfde

wadplaten, het moeilijk hebben. Het

‘andere leven’ werd dus ook door deze

visserij aangetast. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in Trouw van 28

oktober 2005.
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