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Koolmees in hokje opgeblazen

De Telegraaf, 3 januari 2006

In Beusichem bliezen vandalen op

Nieuwjaarsdag een vogelhuisje op met

daarin een slapende Koolmees. De

eigenaar van het vogelhuisje had het

huisje juist hoog geplaatst met gaas

ervoor, zodat de katten er niet bij konden.

Het mocht niet baten tegen vandalen.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in

De Telegraaf van 4 januari 2006 waarbij

melding van tipgeld om de daders op te

sporen.

De oudste Brandgans vloog kwart

miljoen kilometer

Trouw, 4 januari 2006

Veel vogels blijken ouder te worden dan

werd aangenomen. Ook vliegen ze verder,

blijkt uit een wereldwijde studie van

geringde vogels. Zo is er een Brandgans

gevonden die 27 jaar geleden in Schot-

land was gemerkt. Daarmee is het dier ten

minste 2,5 jaar ouder dan de oudste

Brandgans die tot nu toe was aangetroffen.

Rekening houdend met de lange afstan-

den die de vogel elk jaar aflegt tussen het

westen van Europa en Spitsbergen, moet

het dier tijdens zijn leven meer dan

240.000 km hebben afgelegd. Kleinere

vogels leven over het algemeen korter,

maar ook zij blijken langer te leven dan

tot nu toe werd aangenomen. In het

Russische Novogrod werd een dode

Spreeuw gevonden die meer dan zeven-

tien jaar geleden als jonge vogel in

Engeland was geringd. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in De Telegraaf van

9 februari en het NRC/Handelsblad van 25

februari 2006.

Broedplaatsen voor IJsvogels op

Geniedijk
Trouw, 7 januari 2006

De gemeente Haarlemmermeer laat twee

ijsvogelwanden aanleggen waar de vogels

ongestoord kunnen broeden. De broed-

plaatsen komen bij de historische Genie-

dijk. Op dit moment zijn er in Nederland

ongeveer 550-600 broedparen. De

broedtijd is van april tot soms wel in

augustus

De oudste Brandgans
vloog kwart miljoen

kilometer.

Foto; Wim Smeets.

In deze rubriek vindt u samenvattingen

van artikelen met in de kop een

vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze

artikelen verschenen in de maanden

januari en februari 2006 in Nederlandse

dag-, week- en huis-aan-huisbladen.
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Kemphanen zijn soms travestiet en homo

De Telegraaf, 14 januari 2006

Joop Jukema uit Oosterbierum heeft

samen met de Rijksuniversiteit Groningen
een heuse travestiete Kemphaan ontdekt,

die bovendien homoseksueel gedrag
vertoont. Deze man lijkt uiterlijk op een

vrouwtje, maar heeft veel grotere testikels

dan de gewone mannetjes. Het nepvrouw-

tje doet zich echt voor als vrouwtje wat

betreft uiterlijk en gedrag. Hij paart met

mannetjes en met vrouwtjes. Tussen de één

en twee procent van de Kemphanen blijkt

op het lumineuze idee te zijn gekomen om

de geslachtsgenoten op deze wijze voor

de gek te houden. Over hetzelfde onder-

werp een bericht in Trouw van 17 januari
2006 en in het Friesch Dagblad van 21

januari 2006.

Kunstsnavel voor Buizerd

De Telegraaf, 19 januari 2006

Een Buizerd kreeg een heus kunstgebit

aangemeten in het Natuurhelpcentrum in

het Belgisch-Limburgse Opglabbeek. Het

dier was een week daarvoor hard in

aanraking gekomen met een auto waarbij

een stuk van zijn snavel was afgebroken.
Een dierenarts heeft een kunststofsnavel

gemaakt en deze vastgelijmd aan de

vogel. Het is de bedoeling dat de echte

snavel verder aangroeit en de kunstsnavel

na verloop van tijd overbodig wordt. Tot

die tijd krijgt hij kleinere stukjes muis

gevoerd die hij met smaak oppeuzelt.

Hoop voor rapers van kievitseieren

De telegraaf, 22 januari 2006

Er gloort hoop voor de fanatieke Friese

kievitseierenrapers. De provincie Friesland

denkt een oplossing te hebben gevonden
om aan de regels van de Raad van State te

voldoen en het kievitseierenrapen toch

weer mogelijk te maken. De sluitings-
datum van het raapseizoen is vervroegd

van 8 april naar 31 maart en alleen leden

van de Bond van Friese Vogelbescher-

mings Wachten (BFWV) wordt toegestaan

te rapen.

Provincie: per raper hooguit 15 eieren

Leeuwarder Courant, 17 februari 2006

Rapers van de kievitseieren mogen in de

komende zoekperiode ten hoogste vijftien

eieren per persoon meenemen. Dit voegt
de provincie toe aan de ontheffing op het

raapverbod, na een gelijkluidend advies

van de provinciale bezwarencommissie.

Rapen kievitseieren beperkt toegestaan
De Telegraaf, 16 februari 2006

Tot opluchting van duizenden fanatieke

kievitseierenrapers in Friesland mag deze

eierenroof in de provincie in beperkte
vorm toch doorgaan. De provincie
Friesland heeft de BFWV een vergunning

gegeven voor de komende twee jaar. De

Faunabescherming heeft echter direct

aangekondigd naar de rechter te stappen

om het rapen te verhinderen.

Mus* dupe van doe-het-zelf-tuinschermen

De Telegraaf, 9februari 2006

De houten schuttingen uit doe-het-

zelfzaken, betonnen tuintegels en bestrate

tuinen waar steeds meer mensen voor

kiezen, zijn funest voor vogels, egels en

vlinders. Het Haagse Milieucentrum trekt

aan de bel nu de natuurlijke broedplaatsen
zoals heggen en hopen bladeren in

toenemende mate verdwijnen door

moderne varianten. Vogels hebben

natuurlijke rustpunten nodig waar ze zich

veilig wanen. Doordat deze langzamer-
hand helemaal verdwijnen, zien wij ook

steeds minder vogels in deze tuinen. Egels
worden op straat doodgereden omdat ze

op zoek zijn naar een natuurlijke schuil-

plaats in de vorm van een hoop bladeren.

*

Hoewel dat niet expliciet vermeld stond in De Telegraaf, betreft dit bericht natuurlijk de Heggenmus en niet de Huismus

(red.).

Hoop voor rapers van kievitseieren.

Foto: Wim Smeets.
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Afrikanen slachten onze broedvogels

Trouw, 11 februari 2006

De Nigeriaanse boer uit het dorpje Isa

moet zich afgelopen herfst rot geschrok-
ken zijn. Hij ving ’s nachts een paar

roofvogels ter bescherming van zijn

kippen. Eén van deze roofvogels bleek

een antenne op de rug te hebben!

Spionage, vogelgriep of een speling der

natuur? In ieder geval moest hij deze

vogel maar voor de verandering eens niet

opeten maar naar de autoriteiten brengen,
tot groot geluk van Ben Koks, de onder-

zoeker die afgelopen zomer verantwoor-

delijk was voor het zenderen van deze

roofvogel in Groningen. Via Duitsland,

Italië en uiteindelijk naar Niger en Nigeria

volgde hij de gezenderde vogel. Mensen

uit Niger die hij over zijn reis naar Afrika

vertelde, herkenden het verhaal van de

vogel van een uitzending van de BBC. Via

de hoogste regeringskringen kwam hij in

contact met de dierenarts die de gezen-

derde vogel bij die boer had opgehaald.
Over hetzelfde onderwerp een bericht in

De Telegraaf van 18 en van 27 februari

2006.

Mus krijgt weer een huis

De Gooi- en Eemlander, 14 februari 2006

Iedereen die een beetje hart heeft voor

onze Huismus, kan straks voor nog geen

tientje (Euro’s wel te verstaan) een

‘vogelvide’ aanschaffen. Deze speciaal

voor de Huismus ontworpen broedruimte

moet helpen de bedreigde vogelsoort te

laten terugkeren in het Nederlandse

straatbeeld. Het gebrek aan nestgelegen-
heid is samen met de te opgeruimde
wereld waarin wij vandaag de dag leven,

de belangrijkste oorzaak van de terug-

gang. Over hetzelfde onderwerp een

bericht in het Nederlands Dagblad van 14

februari, de Volkskrant van 15 februari en

De Telegraaf van 25 februari 2006.

Vos en Canadese Gans zijn niet langer
beschermde dieren

Trouw, 14 februari 2006

Minister Veerman heeft nieuwe vrijstel-

lingslijsten gepubliceerd. Dieren op de

vrij stellingslij st mogen niet in hun

voortbestaan bedreigd worden of gevaar

lopen. Ze moeten in het hele land veel-

vuldig belangrijke schade aanrichten en er

mag geen andere oplossing bestaan dan

afschieten of verjagen. Bovendien moet

hun ‘staat van instandhouding’ goed

blijven. Vos en Canadese Gans zijn
nieuwkomers op deze lijst, waarop al

Houtduif, Konijn, Kauw en Zwarte Kraai

stonden. De provinciale vrijstellingslijst is

voor soorten die in delen van het land

schade aanrichten. Woelrat en Fazant

worden per 1 april aan deze lijst toege-

voegd. Bos- en Veldmuis verdwijnen van

de provinciale lijst, zodat ze altijd mogen

worden bestreden.

Gouden Kievitseitje voor

diervriendelijke vinder

Trouw, 27 februari 2006

Het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ heeft

een prijs uitgeloofd voor de vinder van

Vos en Canadese Gans

zijn niet langer
beschermde dieren.

Foto: Wim Smeets.
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het eerste Friese kievitsei, mits deze het ei

niet raapt, maar laat liggen. Het pro-

gramma kondigde zondag 27 februari

2006 de instelling van het Gouden

Kievitseitje aan. Over hetzelfde onderwerp

een bericht in het Algemeen Dagblad van

27 februari 2006.
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