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Peter Meijer

Over sijsjeslijmers en ander

gespuis

Henri schreef: ‘Het is te hopen dat

men zo verstandig is geweest de

vogels te laten zitten (hoe moei-

lijk dat ook is...) en dat men de

Algemene Inspectiedienst (AID)
van het ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit erbij
heeft gehaald. Lijmstokjes zijn

vangmiddelen, waarbij de kans op

heterdaad betrappen bijna
honderd procent is. De dader zal

terugkomen om de vangsten te

controleren, tenzij het hem is opgevallen dat

anderen de vangmiddelen hebben ontdekt. Als je

lijmstokjes aantreft is het aan te raden net te doen

of je ze niet in de gaten hebt, want in de meeste

gevallen staat de dader op zichtbare afstand de

boel in de gaten te houden of fietst rond langs
verschillende locaties waar stokjes zijn. Daarom

de tip om na de vondst van een illegaal vang-
middel onmiddellijk de AID te bellen en op

gepaste afstand te gaan posten. Zet het telefoon-

nummer van de AID standaard in het geheugen
van uw mobieltje! Het nummer van de Groendesk

van de AID is; (030) 669 26 40. Deze dienst is

24 uur per dag bereikbaar’. Dit nummer bellen is

meestal beter dan contact zoeken met de politie.
Er zijn politiemensen die ook de Flora- en

faunawet kennen, maar dat is niet altijd het geval.
Verder wees Henri ons ook op nog andere

De foto’s hierboven tonen gevangen Grote Barmsijzen op
de lijmstokken in Helmond Noord op 7 januari 2006.

Foto’s: R.J. Kastelijn.

De afgelopen winter waren er veel

e-mailtjes over vogel vangende

personen. De vangers werden

kennelijk gestimuleerd door de

invasie van Grote Barmsijzen. Er

blijken altijd weer mensen te zijn
die deze soort in de volière willen

hebben. In januari 2006 wees Jan

Hein van Steenis op de website

van Vogelwerkgroep De Kempen

waar men melding maakte van

Grote Barmsijzen in hun gebied.

Daarbij plaatste men een kaartje
met locaties. Het gevolg was dat er

later vogels op lijmstokken

gefotografeerd konden worden. De

foto’s zijn te vinden op de website

onder de januari waarnemingen en

wel die van 7 januari 2006: http://

www.vogelsindekempen.nl. Henri

Bouwmeester bekeek de foto’s en

zag geen lijmstokken, maar wel

een bos berkentwijgen onderge-

dompeld in lijm. Dit is een

moordsysteem. Op een foto is

duidelijk te zien hoe de vogels
zich de veren uit het lijf rukken

om zich te bevrijden. ‘Waartoe

dient een dergelijke praktijk?’

vraag je je af.
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methoden waarbij jonge vogels in

het vrije veld in het nest worden

geringd. Bijvoorbeeld een

methode waarbij het uitvliegen
wordt voorkomen door de jongen
aan het nest vast te knopen met

een strikje van de manen of het

staarthaar van een paard of door

het plaatsen van een gazen korfje
over het nest. In Twente hoort men

jaarlijks over afgeknipte manen of

staarthaar van paarden en pony’s.
In 2004 werden illegaal geringde

jonge Bonte Vliegenvangers in

een nestkast aangetroffen. Verder

worden ook meer algemeen
voorkomende soorten gevangen

en gebruikt. Bijvoorbeeld omdat

ze in gevangenschap goed
broeden of omdat ze jongen van

een andere soort kunnen opvoe-

den. Alle lijstersoorten zijn
hiervoor geschikt. Een andere rage

is momenteelhet kweken van

witte varianten, bijvoorbeeld

volledig witte Merels. In diverse

stedelijke gebieden zijn Merels te

vinden die hier aanleg voor

hebben. Exemplaren met witte

veren worden gepaard en daar gaat

men mee kweken. Probleem

daarbij is dat Merels in gevangen-

schap vaak de eieren uit het nest

gooien of het legsel verlaten bij
het uitkomen van de eieren. Als

oplossing hiervoor worden eieren

van volièremerels in nesten van

wilde Merels gelegd en daarna

wordt voornoemde methode

gebruikt om te voorkomen dat de

jongen uitvliegen. Andere zeer

populaire vogels zijn momenteel

Baardmannen. In Twente kun je ze

midden in woonwijken horen

roepen. ‘Het is van het grootste

belang dat op Europees niveau

duidelijk wordt dat de huidige

regelgeving met het grootste

gemak omzeild kan worden en dat

aanpassing van de wet hoogst-

noodzakelijk is’, aldus Henri

Bouwmeester.

Walter Roggeman uit België
schreef: ‘Een deel van de oplos-

sing van de problematiek kan zijn
als kwekers na registratie gesloten

ringen toebedeeld krijgen, waarbij zij aangeven
welke soorten ze wensen te kweken en aantonen

dat ze een legaal broedpaar van de betrokken

soort in het bezit hebben’.

Henri Bouwmeester wees ook op het volgende
ANP-bericht: ‘De handel in beschermde vogels
die in het wild gevangen zijn, floreert in Neder-

land. Volgens een zegsman van de Dierenbescher-

ming is er sprake van een trend. Via malafide

tussenhandelaren belanden de dieren bij vogel-
liefhebbers, die graag een Veldleeuwerikof Sijs in

hun volière willen houden. De Landelijke

Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) vond

half december in het Brabantse Eersel 51 be-

schermde vogels die illegaal in volières gehouden
werden. De eigenaar van de kooien had met de

pootringen van de vogels gerommeld. De woord-

voerder van de Dierenbescherming stelde dat die

vondst slechts het topje van de ijsberg is. In 2005

zijn 663 vogels in beslag genomen. In 2002 waren

dat er 54. Naar schatting van de inspecteurs gaat
het per jaar echter om duizenden vogels die in het

wild gevangen worden en voorzien worden van

een illegale pootring. Onder de beschermde

vogels in Eersel bevonden zich in Nederland

bedreigde Veldleeuweriken en Vinken, Sijzen en

Heggenmussen. De LID-inspecteur heeft de vogels
in beslag genomen. Geconfisqueerde dieren

worden ondergebracht bij zogenoemde opslag-
houders die justitie heeft aangewezen. Hier

kunnen wilde vogels weer wennen aan het leven

in de natuur waar ze zullen worden uitgezet.
Zowel in vogels als in illegale pootringen bestaat

een levendige, malafide handel in Nederland,

meldde de dierenwelzijnsorganisatie. De inspec-
tiedienst probeert in samenwerking met de AID en

de politie de handel de kop in te drukken door de

tussenhandel aan te pakken. Wie illegaal be-

schermde vogels bezit, betaalt per dier een boete

van € 44,-. De dieren leveren in het illegale
circuit volgens de Dierenbescherming tussen tien

en vijfenzeventig euro op. Dat is ongeveer de

helft goedkoper dan in de legale handel. Met

bepaalde vergunningen mogen de beschermde

vogels wel gehouden worden. Die legale exem-

plaren worden vaak gebruikt voor de kweek. De

tussenhandelaar in Eersel was een oude bekende

van de Dierenbescherming. Hij was eerder al

betrapt op het illegale bezit van beschermde

vogels’.
Dat er modegevoelige ontwikkelingen zijn, wordt

door Frank Neijts bevestigd. Hij schrijft: ‘Een

relatief nieuwe trend is het houden van Europese
insecteneters en andere soorten die je niet direct

associeert met kooivogels. Vogels als kwikstaar-

ten, roodstaarten, Blauwborst, Nachtegalen,
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Baardmannen maar ook rotslijs-

ters, Hop, Draaihals, uilen (!),

etcetera zijn momenteel erg

populair aan het worden. Deze

soorten brengen heel wat méér op

dan € 75,-! Om die vogels legaal
te maken worden ze jong uit het

nest gehaald, geringd en verder

met de hand grootgebracht.
Daarvoor gaan er zelfs groepjes

vogelhouders naar Zuid-Europa

op ‘vakantie’ en brengen, dankzij
de open grenzen, hun ‘waar’

probleemloos naar Nederlandof

België. Aldus verkregen vogels

brengen gemakkelijk 150 tot 300

euro per stuk op. Daarmee is een

reisje met een buit van een paar

nestjes Hoppen, rotslijsters of

Grasmussen vlot terugverdiend. In

Nederland worden nesten van

mezen, roodstaarten, kwikstaarten,
Blauwborsten en dergelijke voor

dat doel uitgehaald. Prijzen van

méér dan € 150,- voor een Witte

Kwikstaart, Boomklever, Kuifmees

(mits geringd) maken deze prak-

tijken erg winstgevend, waarbij de

risico’s van een boete van € 44-

per vogel aanvaardbaar zijn.
Bovendien is het uithalen van een

nestje minder omslachtig dan het

gebruik van lijmstokken of mist-

netten en het valt minder op. Het

verdient aanbeveling met infor-

matie over nestplaatsen van zelfs

de algemeenste soorten behoed-

zaam om te springen: ‘Der Feind

hort mit!’

Verder schrijft Frank: ‘Sinds de

invoering van de Flora- en fauna-

wet mogen heel veel Europese
vogelsoorten worden gehouden,
mits voorzien van een vaste voet-

ring. Daaruit moet blijken dat ze

in gevangenschap zijn gekweekt.

Dergelijke ringen kun je in princi-

pe alleen bij jonge vogels in het

nest aanbrengen’.
Dat dit geen waterdicht systeem is

onderbouwt Frank met: ‘Deze

ringen (elk kweekjaar een andere

kleur, voorzien van een aantal

inscripties) kan men verkrijgen bij
de diverse organisaties van kooi-

vogelliefhebbers. Eenmaal

geringd is die vogel vrij verhandelbaar en mag je
ze dus te koop aanbieden op bijvoorbeeld: http://

www.marktplaats.nl. In de oude Vogelwet waren

slechts acht soorten Europese vogels toegestaan
als kooivogel: Merel, Kauw, Vink, Putter, Sijs,

Kneu, Groenling en Geelgors. Deze noemde men

destijds de ‘wildzang’. Alle andere te houden

vogelsoorten waren natuurlijk óók ‘wildzang’,

maar als ze uit andere werelddelen dan Europa
kwamen dan werden die vogelsoorten voor het

gemak ‘tropen’ genoemd. Overigens was het

volgens die wet niet toegestaan ‘wildzang’ te

koop aan te bieden of te verhandelen! Nu verstaat

men onder ‘wildzang’ echter het hele scala aan

Europese soorten dat gehouden mag worden, al

raakt de term een beetje uit de mode. De term

‘Europese cultuurvogel’ is tegenwoordig bij

kooivogelliefhebbers in opkomst’.
Machiel de Vos uit Havelte berichtte per e-mail:

Een pagina van Machiel de Vos waar men onder andere

fraaie vogelfoto’s vinden kan.

Op de wereld staan talloze videocamera’s gericht op
nestelende vogels en op andere dieren. De Universiteit van

Pittsburgh (V.S.) heeft een pagina gemaakt waarop een

grote verzameling van deze webcams is te vinden.
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‘Op 14 januari 2006 staat er in de

Stentor (één van de ochtendbladen

uit het oosten van het land, red.)

en ongetwijfeld in veel andere

bladen dat er zes Stellers Zeearen-

den Haliaeetus pelagicus door de

AID in Rotterdam in beslag zijn

genomen bij een handelaar die ze

wilde doorverkopen aan een

‘collega’ in Duitsland. Het betreft

een beschermde soort. Hopelijk
wordt de in het artikel genoemde
maximale straf van zes jaar of

€ 45.000 boete toegepast’.
Machiels website is ook een

bezoek waard: http://
www. machieldevos.nl.

Zelfs op zee en ver weg bij Groen-

land is het lang niet altijd veilig
toeven voor de vogels. Dat is te

lezen op: http://
www. ecoadvise.dk/'sea_birds.html.

Daar is ook een foto te zien van

een Vorkstaartmeeuw die was

gevangen voor de consumptie.

Volgens Deense onderzoekers gaat
het aantal zeevogels in dit gebied
achteruit. De volledige tekst van

het artikel is te vinden op: http://
www. ecoadvise. dk/

burnham_paper.html.

Vogels op postzegels

Kijk voor vogels op postzegels
eens op: http://www.nzbirds.com/
more/national.html.

VogelM5

Op http://edition.cnn.com/2006/

WORLD/europe/01/17/uk.parrot/
index.htmlindex.html wordt verhaald van een

praatzieke papegaai die er de

oorzaak van was dat een ICT’er in

Leeds ontdekte dat zijn vriendin

er een minnaar op na hield. Als hij
met haar gezellig op de bank zat

dan riep de vogel geregeld ‘I love

you Gary’. Dat was verdacht

omdat de echte partner Chris heet.

De website van CNN publiceerde
het bericht hierover op 17 januari
2006. Daarin wordt ook vermeld

dat de papegaai een Grijze Rood-

staartpapegaai Psittacus erithacus

was. De relatie tussen Chris en zijn
vriendin liep stuk. Wat natuurlijk

jammer was voor Chris. Het ergste was echter dat

de papegaai voortdurend de naam van Gary bleef

roepen. Hij moest daarom het beest uiteindelijk

wegdoen. Dat raakte hem nog het meest.

Dodaars prooi van Zeehond

‘Mijn moeder en haar vriendin waren vanmiddag

aan het vogelen bij de haven van Den Oever. Daar

zagen wij dat een Zeehond aan het spelen was met

een Dodaars, net als een kat met een muis doet.

Vervolgens zagen wij dat de Dodaars door de

Zeehond opgegeten werd. Komt dit meer voor?’

Deze vraag uit het Vogelnieuws van de Noordkop
van Noord-Holland was voor Laurens van der

Vaart uit Middenmeer interessant genoeg om op te

nemen in zijn bericht aan de nieuwsgroep.
Laurens verzorgt al vijf jaar dit nieuws. Vrijwel

dagelijks wordt daarin vermeld wat er zoal in de

wijde omgeving van de Wieringermeer wordt

gezien. Op de vraag over het zeehondengedrag

druppelden verscheidene antwoorden binnen. Het

Bij Bird Island vallen Zeehonden Jan van Genten aan.

Vogelafbeeldingen op postzegels zijn altijd erg in trek.
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eerste antwoord kwam van Truus

van der Chijs, Betty Foppema en

Bep de Jong. Deze dames keken

naar de vogels in de haven van

Den Oever en ze spraken daar een

man die zijn hond uitliet. De man

vertelde dat hij half januari een

Dodaars over het water zag rennen

die tegen de kade tot stilstand

kwam. Op dat moment werd de

Dodaars gepakt door een Zee-

hond! Deze man kwam vaker in de

haven van Den Oever, maar dit

had hij nog nooit gezien. Ook

andere e-mails kwamen bij Van der

Vaart binnen. Een vogelaar
schreef: ‘Ongeveer acht jaar gele-
den maakte ik iets vergelijkbaars

mee bij de Brouwersdam. We

waren in de winter aan het vogels

kijken. Er zaten heel veel duik-

eenden en fuutachtigen. Op een

gegeven moment zagen we een

Grijze Zeehond die iets gevangen

had. De prooi was een vrouwtje
Brilduiker. Het was een gruwelijk

gezicht. Het bloed spoot alle

kanten op. Wilde Benden beseften

ook dit gevaar. Ik zag bij de

Spuikom langs de Brouwersdam

Wilde Benden alle kanten

uitvliegen toen een Zeehond zijn

kop boven water stak. Het is niet

verwonderlijk dat Zeehonden hun

menu uitbreiden. Kijk eens naar

verwanten van Zeehonden.

Zeeluipaarden en Zeeleeuwen zijn
echte rovers die alles eten. Het

menu van Zeeluipaard en bepaal-
de zeeleeuwen (soorten rondom

Antarctica) bestaat voor een groot

deel uit pinguïns. Dat Zeehonden

dus vogels eten is niet iets nieuws.

Vallen ze de prooien onder water

aan en vangen ze deze dan van

onder?’

Mardik Leopold uit Texel schreef:

‘Dodaarzen zijn hun leven nooit

zeker. In het Vogeljaar 53 (1): 138

staat een stukje over een gillende
Dodaars die in de vlucht werd

achtervolgd door een Aalscholver

en gepakt en opgegeten wordt.

Zeehondenkunnen er ook wat

van. Zeevogels en ook Aalschol-

vers zijn hun leven niet zeker.

Hoewel het niet vaak voorkomt, zijn er toch

diverse gevallen bekend van Gewone en Grijze
Zeehonden die zich ‘vergrijpen’ aan vogels. Dit is

zowel in de vrije natuur waargenomen (onder

andere door schipper Jan van Dijk van het schip
de Phoca, op de Waddenzee), als bij Zeehonden in

gevangenschap (zowel bij Ecomare als bij Insti-

tuut Alterra, beide op Texel). Soms is het vermoe-

den hierbij dat de Zeehondenuit ‘verveling’

bijvoorbeeld een meeuw aan zijn poten onder

water trekken. Leuk speeltje voor de Zeehond,

maar minder leuk voor de meeuw. Zeezoogdieren
als Zeeotters en Orca’s eten ook vogels. Orca’s in

gevangschap zijn recent beschreven als bijzonder

vaardig: ze braakten bewust een eerder gegeten
vis uit en bleven dan diep onder water loeren op

een meeuw die een dergelijk drijvend visje wel

zag zitten... hap! Luchtfoto’s van rustende

Zeehonden of zeevogels op platen in de Wadden-

zee (van Sophie Brasseur) laten altijd zien dat

vogels (Eiders, Aalscholvers) en Zeehonden samen

op één plaat kunnen rusten, maar dat er steevast

een halo van vrije ruimte rond de Zeehonden te

vinden is. Blijkbaar houden de vogels gepaste

afstand, zelfs ten opzichte van rustende Zeehon-

den. Niet te vertrouwen, die beesten. Bij mijn
onderzoek naar het voedsel van Zeehonden heb ik

in poep van - vermoedelijk - een Grijze Zeehond

een keer veren gevonden die konden worden

gedetermineerd als afkomstig van een Alk of

Zeekoet en in poep van - vermoedelijk - Gewone

Zeehonden op Helgoland vond ik tweemaal een

snaveltje terug van een Fitis of Tjiftjaf. Aan die

poep is natuurlijk niet te zien of deze vogels nog

leefden toen ze werden gepakt, maar duidelijk is

dat zeehonden meer kunnen dan vis eten!’

Lenie ’t Hart belde Laurens op en vertelde hem dat

er onlangs twee keer een Grijze Zeehond was

binnengebracht die allebei een vogel hadden

gegeten. In december kwam de eerste dood in

Pieterburen aan: in de maag zat een Stormvogel.
In januari 2006 werd een Grijze Zeehond uit

Zeeland binnengebracht. Het dier braakte en

braakte, want er was een vogel in de keel blijven

hangen. De vogel is dood en er wordt onderzocht

welke vogel zich in de keel bevond.

Henri Bouwmeester gaf twee links op waarover

iets van het predatiegedrag van Zeehonden te

lezen valt. Bij Bird Island vallen Zeehonden Jan

van Genten aan. Kijk daarvoor eens op: http://

www.marineornithology. org/PDF/24/24_l 3.pdf
of op http://www.capenature.org.za/

index.php?fArticleId=766. Het is duidelijk:
Zeehonden zijn niet vies van een vogel. Veelal is

het een vorm van kat- en-muisgedrag, maar

doorslikken komt ook voor. Lenie ’t Hart vertelde
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Laurens ook nog dat bij een flink

onderzoek van hen naar de maag-

inhoud van Zeehonden er alleen

maar vis gevonden was. De vangst

van een vogel kan dus, maar het is

toch eerder uitzondering dan

regel.

Nijlganzen zijn geen ganzen

Tijdens een herkenningscursus

van vogels georganiseerd door

jagers werd opgemerkt dat de

Nijlgans geen gans is. Eén van de

deelnemers wilde weten wat de

reden hiervan was. Dat heeft

natuurlijk met de taxonomie op

basis van morfologische verschil-

len te maken. Maar wat is nu

kenmerkend daarin? Er kwamen

diverse antwoorden toen deze

vraag op het Eurobirdnet gesteld
werd. Jan Hein van Steenis wijst

op het (mitochondriaal) DNA

waaruit opgemaakt wordt dat het

in ieder geval een aparte groep is

binnen de eenden, waarbij ver-

wantschap met ganzen niet

uitgesloten kan worden. De

Amerikaan Bradley C. Livezey

(curator bij de afdeling

systematiek en ecologie van de

Universi(http://

www.carnegiemnh.org/birds/

livezey.html) geeft in zijn morfo-

logisch onderzoek aan dat Nijl-

ganzen tot een aparte groep

behoren, maar dat verwantschap
met eenden en ganzen niet

vaststaat. Waardoor dit komt,

wordt niet duidelijk.
Stekelstaarten, Fluiteenden en wat

afwijkende (voornamelijk Austra-

lische) soorten zijn ganzen noch

eenden. Michiel Noback wijst op

een publicatie over een DNA-

onderzoek door onder anderen de

Fran?aise C. Donne-Goussé.

Daarin wordt fylogenetisch Tador-

nini met daarin de Nijlgans apart

onderscheiden. Het blijkt dat over

de evolutionaire afkomst het

laatste woord nog niet geschreven
is. Dat de Nijlgans tot een aparte

groep behoort en dat dit morfo-

logisch, zowel als op basis van

DNA zo blijkt te zijn, is één gege-

Handige websites

ven. De ontwikkelingslijn blijkt lastiger te

duiden.

Wie op zoek is naar een overzicht van atlas-

blokken en paginaverwijzingen in de Sovon Atlas,

moet eens gaan ‘surfen’ naar de Sovon-website,

want daar is een handig overzicht te vinden. Kijk

maar op: http://www.sovon.nl/pdf/

kaartbladen_overzicht.pdf.
Kruisbekken kweken? Kijk op: http://

members.home.nl/loxia/homepagel.htm. Vooral

voor mensen met een grote tuin!

Vakanties en vogels
Er zijn veel verslagen te vinden op het internet uit

allerlei gebieden. Een handige website is

bijvoorbeeld: http://www.travellingbirder.com/

tripreports/trip_reports_Netherlands.php, voor

zover u mensen van elders wilt interesseren. Als u

zelf geïnteresseerd bent in een bepaald gebied,
zoek dan op: http://www.travellingbirder.com/

tripreports/tripreports _recen t.php.

Nieuwsgroep voor noordelijke provincies

Onlangs is een nieuwsgroep over vogels in het

leven geroepen voor de drie noordlijke

provincies. Wie mee wil discussiëren over allerlei

vogelzaken kan terecht op: http://

groups.yahoo.com/group/noordnederland/. De

initiatiefnemers zijn Rob Gordijn, Jelmer Poelstra

en Sander Bot. Zij hopen op levendige discussies.

Vogelnamen

Vogelnamen in Nederlands, Engels en de weten-

schappelijke namen zijn te vinden op: http://

home.planet.nl/~kooij395/Lijsten/Vogels/
intro.html. Deze lijst van ruim 10.000 vogelnamen
wordt geacht alle vogels van de wereld te

bevatten; ze is bedoeld als hulpmiddel voor

vertalers Engels-Nederlands en heeft geen enkele

taxonomische pretentie. De Engelse namen zijn

gebaseerd op een uitgebreide soortenlijst van Jack

Siler die was gepubliceerd op een website van de

University of Pennsylvania (http://
www.stat. wharton.upenn.edu/~siler/birdlists/

sm_latin.html). De namen zijn aangevuld met die

op de kortere lijst van het International Species
Information System (ISIS) (http://
www. worldzoo.org/abstract/Aves. htm).

Voor de Nederlandse namen is gebruikgemaakt

van de vertaling van ’A Complete Checklist of

Birds of the World’ van Richard Howard en Alick

Moore; deze vertaling, waaraan het Instituut voor

Taxonomische Zoölogie van de Universiteit van

Amsterdam heeft meegewerkt, is opgenomen in de

'Geïllustreerde Encyclopedie van de Vogels’ (een
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uitgave in samenwerking met de

International Council for Bird

Protection (ICBP), tegenwoordig
BirdLife International. Dit boek is

niet meer in de handel). Verder is

dankbaar gebruikgemaakt van

enkele Nederlandstalige soorten-

lijsten op het Internet: die van

Tekst Totaal (. http://

www. teks totaal,com/cvogels-la-

nl.html), de watervogellijst van

Jan Harteman (http://

www.harteman.nl), de lijst van

Pieter Gordijn/Dutch Bird Alert

die te vinden is onder: http://

consist.horizon.nl/pieter.gordijn/
birds.html en de roofvogellijst van

Robert Goedegebuur (http://

home.wanadoo.nl/r.goedegebuur).

Beruchte zondagse ‘vogeltjes-
markt’ terug in moderne vorm?

De website voor vraag en aanbod

van vogels is: http://

www.vogelmarktplaats.nl. Zoekt u

nog Noordse Goudvinken of een

Grote Barmsijs of...? Misschien

kunt u wel iets aanbieden, bij-
voorbeeld een Zwarte Roodstaart

of een koppeltje Appelvinken.
Dan bent u op de goede URL! Het

is toch een schande! Ik zag zelfs

Blauwe Vinken gevraagd. Zouden

dat die van Tenerife zijn?

Ongelooflijk.

Observeren uit uw luie stoel

Kijk eens door webcams via:

http://www.pitt.edu/~dziadosz/.
Henri Bouwmeester wees op deze

site waar heel veel webcams staan

die er in de wereld zijn om dieren

te observeren. Dus niet alleen

vogels. Leo Ballering wijst op een

website waar uitgestorven vogels
3-dimensionaal te zien zijn: http:/

/www.uitgestorvenvogels.nl.

Vogels in Nederland

Amoud van den Berg houdt deze

lijst bij. Deze is te vinden op:

http://home.planet.nl/

~arnoud.vandenberg/. Er is een

landelijke vrijstellingslijst voor te

bestrijden vogels. Zelfs de Belgen

benijden ons niet meer! Op 26

januari 2006 werd het Wijziging Besluit beheer en

schadebestrijding dieren gepubliceerd in het

Staatsblad. Kijk voor de volledige tekst daarvan

op: http://www9.minlnv.nl/

mlv_item_wet_page?p_item_id=l 19118.

Mocht u mij op zaken willen attenderen of naar

aanleiding van bovenstaande reageren dan kunt u

mij schrijven of bellen.

P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer, (0227) 50

35 59, e-mail: meijerpc@quicknet.nl.

Mijn website vindt u op: http://members,tripod, com/

pcmeijer/index, html. Via de link het Vogeljaar surft u naar

de startpagina van De Digitale Snelweg, websites van

vogelaars en vogelorganisaties. Zowel de links uit de

afgelopen afleveringen als die van de nog komende

afleveringen vindt u er. Links die niet meer actief zijn,
worden eens per jaar verwijderd.

Op een website van CNN staat een verhaal over een

praatgrage Roodstaartpapegaai die zijn eigenaar wees op

de ontrouw van zijn vriendin.

Het kweken van witte varianten van vogels is een rage

geworden. Vaak zijn exemplaren met aanleg voor witte

afwijkingen te vinden. Deze worden gevangen en gepaard
om mee verder te kunnen kweken. Hier een gedeeltelijk

albinistische Merel die wel met rust gelaten werd.

Foto: R. Karssen.


