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Sperweruil strijkt neer bij Kamp
Westerbork

Trouw, 1 november 2005

Bij Hooghalen, nabij Kamp

Westerbork, is een Sperweruil
ontdekt. De 40 cm grote vogel

lijkt met zijn lange staart en

verentekening wel wat op een

forse Sperwer. Het is de derde keer

dat de soort in Nederland wordt

gezien. De eerste keer in 1920

werd hij dood gevonden, de

tweede keer in 1995 in Limburg
werd hij wel gefotografeerd, maar

was hij weg voordat hij massaal te

bewonderen was. De soort is

overdag actief en daardoor vaak

goed te zien. De vogel broedt in

Scandinavië en zakt zo nu en dan
strijkt neer bij Kamp Westerbork.

Foto: Wim Smeets.

In deze rubriek vindt u samenvat-

tingen van artikelen met in de kop

een vogelnaam of een vogelaan-

duiding. Deze artikelen versche-

nen in de maanden november en

december 2005 in Nederlandse

dag-, week- en huis-aan-huis-

bladen.

Sperweruil
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invasieachtig naar het zuiden af tot in

Midden-Europa of westelijker en dan is

hij bij ons te bewonderen. Over hetzelfde

onderwerp berichten in De Telegraaf van 1

november en het Friesch Dagblad van 12

november 2005.

Weidevogels verdwijnen

De Telegraaf, 1 november 2005

De weidevogels in Nederland verdwijnen
in rap tempo. Het aantal Grutto’s, Kieviten

en andere weidevogels is de laatste vijf

jaar met bijna twintig procent afgenomen.

Volgens het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS) verdwijnen vooral veel

weidevogels in Noord- en Zuid-Holland.

In deze twee provincies is deze afname

vanaf 2000 jaarlijks dertien procent. Ook

in Friesland neemt het aantal weidevogels
af. De Veldleeuwerik, de Slobeend en de

Gele Kwikstaart verdwijnen helemaal snel

uit de weilanden. De Veldleeuwerik is in

vijftien jaar met negentig procent afge-

nomen. Onder weidevogels treedt een

vergrijzing op, terwijl er amper nieuwe

aanwas is. Intensivering van de landbouw,

daardoor minder voedsel voor de vogels,
en vroeger maaien worden als de voor-

naamste oorzaken aangemerkt. Over

hetzelfde onderwerp berichten in Trouw

van 1 november, De Telegraaf van 2

november en het Noordhollands Dagblad

van 1 december 2005.

Hongaarse douane vindt 1000 dode

vogels
Trouw, 1 november 2005

Hongaarse grenswachten hebben in een

Roemeense bus vuilniszakken met zeker

duizend dode vogels ontdekt. Het zijn

voornamelijk Veldleeuweriken, Kalander-

leeuweriken en piepers. Ze werden

gevonden bij een routinecontrole in de

Zuidwest-Hongaarse plaats Redics bij de

Sloveense grens. Ze waren vermoedelijk
bedoeld voor de verkoop aan restaurants

in Italië, waar ze als delicatesse gelden.

Burger, boer en stedenbouwer moeten de

Huismus redden

Trouw, 18 november 2005

Het gaat al jaren lang niet best met de

Huismus. Vorig jaar belandde de vogel op

de Rode Lijst van vogels die in het nauw

zitten. Daardoor is een reddingsplan opge-

steld. Particulieren worden aangemoedigd

om meer struiken en groen in hun tuintjes
toe te laten en speciale huismuskasten op

te hangen. Bij voeren met brood en zaden

helpt ook. Steden en dorpen moeten

vogelvriendelijker ingedeeld worden met

genoeg groenstroken en heggen. Ook het

bouwbesluit dient te worden veranderd.

Daarin staat dat alle gaten van meer dan

één centimeter doorsnede in nieuwbouw-

huizen dichtgemaakt moeten worden.

Daardoor wordt op daken standaard een

vogelschroot aangebracht, een plastic

getande strip om vogels te weren. Het is

één van de oorzaken dat de Huismus

minder voorkomt.

Roeken moeten opnieuw hun boeltje

pakken
Dagblad van het Noorden, 19 november

2005

De verhuizing van roekenkolonies in

Zuidwest-Drenthe gaat haar tweede fase

in. Kolonies in Hoogeveen, Vledder en De

Wolden worden naar plekken gedirigeerd

waar ze geen overlast meer veroorzaken.

Roeken die terugkeren naar plekken waar

ze niet gewenst zijn, worden opnieuw

verjaagd, zoals op de brink van Dwingelo.
Daartoe gaat gedragsbioloog Diederik van

Fiere in december aan de slag samen met

medewerkers van de vier gemeenten in

Zuidwest-Drenthe. De verhuizing van de

Roeken op de begraafplaats Hoogeveen is

een groot succes. Zo’n 130 roekenpaartjes
nestelen nu op de gewenste plek langs de

autosnelweg richting Emmen.

Topjaar voor de Pimpelmees
De Telegraaf, 24 november 2005

De Pimpelmees en de Koolmees hebben

een succesvol jaar 2005 achter de rug. Dat

blijkt uit een onderzoek van het Neder-

lands Instituut voor Ecologie samen met

Sovon Vogelonderzoek Nederland

(Sovon). Doordat er in de winter 2004-’05

volop beukennootjes waren zijn relatief

veel mezen in leven gebleven. Ook het

broedresultaat van 2005 was een topjaar.

Met de verschillende soorten zangvogels
die in de herfst naar Afrika trekken, ging
het in 2005 niet goed. Van veel van deze

zangvogels (bijvoorbeeld Rietzanger en

Braamsluiper) is het legsel als het ware in

het water gevallen door het bijzonder
slechte weer in mei 2005. Mezen hebben

hier minder last van doordat zij in een
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nestkast of in een natuurlijke holte broe-

den.

Bescherm de Nederlandse vogels, begin
in Afrika

Algemeen Dagblad, 26 november 2005

In Nederland kan men zijn uiterste best

doen om het de bedreigde vogels het naar

hun zin te maken. Voor trekvogels is dat

niet altijd genoeg. Een goede overwinte-

ringsplek bepaalt mede of het goed gaat
met een trekvogelsoort. De aantallen

Grauwe en Bonte Vliegenvangers,

Gekraagde Roodstaarten en Tuinfluiters

bijvoorbeeld lopen de laatste tien tot

vijftien jaar gestaag terug. Dit zijn bos-

vogels. De afgelopen jaren is van Ghana

tot Kameroen vijfentwintig procent van

het bos gekapt. Ruud Foppen van Sovon

heeft ook onderzoek verricht aan moe-

rasvogels die door droogte niet meer de

hun vertrouwde moerassen aantroffen in

West-Afrika ten gevolge van de Sahel-

catastrofe in begin jaren zeventig.
Daarvan waren vooral Purperreiger,
Grasmus en Rietzanger het slachtoffer.

Weidevogel kansrijk bij kavelruil

Stentor Zwolse Courant, 8 december 2005

De gevolgen van de ruilverkaveling bij
Rouveen per 1 januari 2006 betekenen

niet dat de toekomst van vooral weide-

vogels als Kievit en Grutto er minder

rooskleurig uit gaat zien. Nieuwe beheers-

overeenkomsten zijn tóch mogelijk.
Minister Veerman van Landbouw, Natuur

en Voedselkwaliteit heeft landelijk dertig

miljoen euro extra beschikbaar gesteld

voor nieuwe beheersovereenkomsten. Dit

in het kader van de Subsidieregeling

Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Tot enkele

weken geleden was hiervoor onvoldoende

budget beschikbaar.

Rapen kievitseieren van de baan

Noordhollands Dagblad, 8 december

2005

Na de rechtbank in Leeuwarden eerder dit

jaar heeft 7 december 2005 ook de Raad

van State een streep gezet door het rapen

van kievitseieren in Friesland. Daarmee

lijkt alle hoop vervlogen voor eierrapers

om volgend voorjaar de eeuwenoude

Friese traditie voort te zetten. De Fauna-

bescherming begon de zaak, omdat het

rapen schadelijk zou zijn voor de stand

van de Kievit. Deze vereniging daagde de

provincie die de vergunning voor het

rapen verleende, ook in tweede instantie

met succes voor de rechter. Overal in de

Europese Unie gold al een verbod op het

rapen van de gespikkelde eitjes, maar het

Foto: Wim Smeets.Topjaar voor de Pimpelmees
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gebruik mocht in Friesland op

cultuurhistorische gronden blijven
bestaan. Nu niet meer. Over

hetzelfde onderwerp berichten in

het Friesch Dagblad van 7 december

en de Volkskrant en De Telegraaf

van 8 december 2005.

Voedselbank krijgt 1200 fazanten

Stentor Apeldoornse Courant

De afdeling Zuidoost-Brabant van

de Koninklijke Nederlandse Jagers-

vereniging biedt zondag 1.200

Fazanten aan de voedselbank in

Helmond. De Fazanten zijn in de

loop van het afgelopen jachtseizoen

afgeschoten en liggen schoon-

gemaakt in de diepvries. ‘We wilden

voor de Kerst iets doen voor de

minder bedeelden’, legt voorzitter

Raeven uit. Zondag overhandigt hij
enkele vers neergehaalde Fazanten,

die nog niet geplukt zijn, aan de

voorzitter van de voedselbank. De

rest wordt volgende week geleverd.
Over hetzelfde onderwerp een

bericht in het Algemeen Dagblad
van 20 december 2005.

Recordaantal vogeltellers ziet

Huismus het meest

Trouw, 19 december 2005

Een recordaantal van minstens

15.000 mensen heeft afgelopen
weekend meegedaan aan de Natio-

nale Tuinvogeltelling. Uit de eerste

resultaten blijkt dat de deelnemers

in de tuin vooral Huismus, Kool-

mees, Merel en Pimpelmees
aantroffen, in deze volgorde. In het

begin van de zondagavond waren

350.000 vogels geteld en ingevoerd

op de internetpagina. Over hetzelf-

de onderwerp een bericht in Trouw

van 20 december 2005.

51 illegale vogels weggehaald bij

volièrehouder

Eindhovens Dagblad, 20 december

2005

Bij een 53-jarige volièrehouder in

Eersel zijn 51 illegale vogels in

beslag genomen door Eduard

Opperman, een inspecteur van de

Landelijke Inspectiedienst van de

Dierenbescherming. De Eerselaar

werd vorig jaar al veroordeeld voor eenzelfde

misdrijf. De uit de natuur gevangen vogels

waren voorzien van valse ringen, het betrof de

volgende soorten: Spreeuw, Merel, Keep,

(Barm)Sijs, Rietgors, Veldleeuwerik, Heggen-

mus, Kneu en Vink

Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten,

(033) 298 31 47, smeets.foto@casema.nl.

Recordaantal vogeltellers ziet Huismus het meest

Foto: Wim Smeets.


