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IJsvogel veroorzaakt bouwstop bij bouw

van dam in De Balije

AD Utrechts Nieuwsblad, 4 maart 2006

Een Ijsvogel heeft het op zijn geweten dat

werkzaamheden aan de dam tussen de

Meemse wijken Veldhuizen en De Balije
enkele maanden zijn uitgesteld. Omdat

het broedseizoen voor de deur staat en de

werkzaamheden deze vogels zouden

kunnen storen, is er meteen een bouwstop

ingesteld. Bewoners van een

appartementencomplex zagen als eersten

de vogel vliegen, waarschuwden de

bouwers en een ecoloog vond daarna het

nest.

Kolibri onthoudt wanneer bloem moet

worden bezocht

Trouw, 7 maart 2006

Een Kolibri kan nauwkeurig onthouden

welke bloem hij al heeft bezocht en na

hoeveel tijd deze weer nectar levert. Voor

de vogels is het belangrijk dat ze op het

juiste moment de bloem bezoeken. Te

vroeg is verspilde moeite en te laat kan

betekenen dat een ander dier hun te snel af

is. Schotse wetenschappers hebben drie

wilde kolibriemannetjes acht kunstmatige
bloemen voorgelegd om te bepalen hoe

nauwkeurig deze vogels kunnen timen.

Zij hebben daartoe zoetstof aangebracht

op de planten. Het kostte de vogels twee

uur om aan de bloemen te wennen en

vervolgens een dag om de intervallen te

kennen. De bloemen die iedere twintig
minuten werden ververst, bezochten zij

gemiddeld na eenentwintig minuten.

Kolibri’s onthouden wanneer een bloem moet worden bezocht.

In deze rubriek vindt u samenvattingen

van artikelen met in de kop een

vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze

artikelen verschenen in de maanden maart

en april 2006 in Nederlandse dag- en

week-, maand- en huis-aan-huisbladen.

Foto: Wim Smeets.
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Over hetzelfde onderwerp een bericht in

het NRC/Handelsblad 7 maart 2006.

’Onklaar’ maken ganzeneieren mag

Staatscourant, 10 maart 2006

De FaunabeheereenheidZeeland heeft 22

dagen de tijd gekregen om een groot
aantal ganzeneieren in natuurgebied De

Maire op Schouwen-Duiveland te ‘schud-

den’, waardoor ze niet meer uitkomen. Dat

volgt uit een uitspraak van de voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat

betekent een tegenvaller voor Vogel-

bescherming Nederland die het 'onklaar'

maken of vernietigen van ganzeneieren in

het natuurgebied 'Oosterschelde-binnen-

dijks’ (De Maire) geen goede methode

vindt om landbouwschade door ganzen-

vraat te voorkomen. De Afdeling stelt vast

dat het ’eierschudden’ deel uitmaakt van

een pakket van maatregelen om het aantal

Grauwe Ganzen in Zeeland terug te

dringen.

Predatie decimeert weidevogels
Bionieuws, 10 maart 2006

Het vermoeden dat predatie de daling van

het aantal weidevogels veroorzaakt, is nu

met cijfers gestaafd. Meer dan zestig

procent van de grutto- en kievitkuikens

worden opgegeten door dieren als Buizerd,

kraaiensoorten, Vos en Hermelijn. Minder

dan tien procent haalt het stadium van

vliegvlugge jongen. Andere

doodsoorzaken zijn maaien, verstoring,

weersomstandigheden, verdrinking en

vallen (van steile slootkanten).
Over hetzelfde onderwerp een bericht in

Grasduinen van maart 2006, De Gooi- en

Eemlander van 17 maart, de Volkskrant

van 18 maart en het Noordhollands

Dagblad en De Gelderlander van 25 maart

2006.

Proefcode voor weidevogels
Nieuwe Oogst, 11 maart 2006

LTO-Nederland (Land- en Tuinbouw

Organisaties Nederland) werkt aan het

opstellen van een gezamenlijke

gedragscode voor land- en tuinbouw om

op praktische manier aan de bescherming

van bedreigde plant- en diersoorten in het

kader van de Flora- en faunawet te

voldoen. De eerste opzet van deze

gedragscode is gericht op vogels die in

weilanden, aangrenzende akkers en sloten

voorkomen en richt zich in eerste instantie

op Grutto’s, Kieviten, Fazanten, Patrijzen
en diverse soorten eenden.

De Grutto is wereldwijd kwetsbaar. Foto: Wim Smeets.
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De legende van de Turkse Tortel

Provinciale Zeeuwse Courant, 14 maart

2006

In 1949 is de eerste in Nederland

broedende Turkse Tortel Streptopelia
decaocto waargenomen. Deze tortelduif

heeft een zeer indringende roep in

bruiloftstijd; ‘decaocto...’! Dat is tevens

zijn wetenschappelijke naam en in het

Latijn betekent het achttien. De legende

gaat over een ijverige dienstmaagd die als

loon slechts achttien penningen van haar

karige meester kreeg en zich daarover bij
Zeus beklaagde. Zij werd door Zeus

veranderd in een Turkse Tortel en kreeg
daarna de opdracht om met de roep

’decaocto’ over het hele continent te

verkondigen dat deze meester zo slecht

betaalde om hem hiermee tot schande te

maken.

Negen miljoen vogels over Breskens

Provinciale Zeeuwse Courant, 21 maart

2006

In 26 jaar zijn er bij Breskens ruim negen

miljoen vogels waargenomen. Daarmee is

de telpost Breskens wat de voorjaarstrek
betreft één van de allerbeste telplekken in

Nederland. Begonnen in 1980 met een

klein aantal Zeeuws-Vlaamse vogelaars,
komen er nu tellers uit het hele land en

ook uit België, Groot-Brittannië en

Frankrijk.

Grutto wereldwijd kwetsbaar

Leeuwarder Courant, 22 maart 2006

Het gaat wereldwijd zo slecht met de

Grutto dat de soort de status van kwets-

bare soort heeft gekregen. Tot nu toe stond

de Grutto op de Rode Lijst van de World

Conservation Union als zorgwekkend/

gevoelig. In Europa, Oost-Azië en

Australië gaat het steeds slechter met de

populatie. Alleen in Ijsland en Zuid- en

Centraal-Azië is het wat beter. In Neder-

land wordt de Grutto met veel zorg

omringd, maar dat heeft de vogel nog niet

veel geholpen. De nieuwe status van de

Grutto en tal van andere bedreigde
diersoorten wordt eind van het voorjaar
van 2006 officieel vastgelegd in de ‘2006

IUCN Red List’.

Overhandiging eerste ondertitelde DVD

‘Roofvogels en uilen’ aan NVVS

Horen, nummer 2, maart/april 2006

Ondertiteling van publieksvideo’s en

DVD’s voor doven en slechthorenden is in

Nederland helaas nog een zeldzaamheid.

De uitgave van de video ‘Roofvogels en

uilen’ op DVD vormt hierop een gunstige

uitzondering. De DVD werd aangeboden
door de maker Mare Plomp aan NWS-

directeur (NWS: Nederlandse Vereniging
van Slechthorenden) Joop Beelen in het

bijzijn van vertegenwoordigers van de

NVVS-afdeling Utrechtse Heuvelrug die

de ondertiteling van deze DVD financieel

ondersteunde.

Vrees voor genetische vervuiling

Korhoenders

Trouw, 7 april 2006

Nationaal Park De Hoge Veluwe wil

Korhoenders uitzetten, maar het fokmate-

riaal heeft een andere genetische samen-

stelling dan de laatste wilde Korhoenders

op de Sallandse Heuvelrug. Een dezer

dagen beslist de rechter of uitzetten

verantwoord is.

Ooievaar terug op oude niveau

Barneveldse Krant, 10 april 2006

Het gaat de Ooievaar voor de wind. Het

aantal broedparen zit op dik vijfhonderd,
dat is ongeveer evenveel als in 1900.

Vooral in het Groene Hart zijn er de

afgelopen jaren veel bijgekomen. Bij

Alphen aan den Rijn is zelfs al een

zogenaamd buitenstation gesloten, omdat

het niet meer nodig is ze hier nog bij te

voeren. De dieren blijken in staat zelf hun

kostje bijeen te scharrelen.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in

De Telegraaf van 10 april en het NRC/

Handelsblad van 18 april 2006.

Honderden roofvogels vergiftigd
Eindhovens Dagblad, 12 april 2006

In Zuidoost-Brabant worden op grote
schaal beschermde roofvogels vergiftigd.
In de gemeente Reusel-De Mierden, waar

de gevallen sinds het jaar 2000 in kaart

zijn gebracht, gaat het om tussen de dertig

en vijftig Buizerds per jaar. Ook Haviken,

Bunzings, Egels en Wezels zijn slachtoffer

geworden van vergiftigd aas. Daarnaast

sterven regelmatig honden en katten die
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van het gif hebben gegeten. De vergiftig-
de prooi ligt op enkele meters van de

paden en het wordt gewoon vanuit een

rijdende auto naar buiten gegooid.
Over hetzelfde onderwerp een bericht in

De Telegraaf van 12 april en Trouw van 14

april 2006.

Geluidsinstallatie lokkertje voor zwaluw

De Telegraaf, 14 april 2006

Vogelliefhebbers plaatsen binnenkort een

geavanceerde geluidsinstallatie in de kerk

van het Drentse Havelte om de steeds

zeldzamer wordende Gierzwaluw weer

terug in de kerktoren te lokken. Een

laptop en een aantal luidsprekers worden

in de toren van het oude gebouw
neergezet. Daaruit schalt straks drie keer

per dag het opgenomen geluid van

Gierzwaluwen. Dat geluid moet vooral de

vrijgezelle Gierzwaluwen de kerk in

lokken om er te gaan nestelen.

Noot Wim Smeets; Inmiddels is uit

onderzoek aan de Universiteit van Utrecht

door Rosanne van Oudheusden (in

samenwerking met de Universiteiten van

Leiden en Groningen) gebleken dat

lokgeluiden voor Gierzwaluwen niet

langer dan tien minuten afgespeeld dienen

te worden, daar anders de vogels
afgeschrikt worden. Dat afspelen kan dan

vele malen per dag herhaald worden.

Illegale vogelhandelaar gevangen

De Bunschoter, 19 april 2006

In januari 2006 is er door de Politiemilieu

Dienst Utrecht, met ondersteuning van de

recherche Eemland-Noord, onder leiding

van het Functioneel Parket, een onderzoek

gestart naar het illegaal handelen in

beschermde vogels. Een 60-jarige inwoner

van Bunschoten werd op heterdaad

betrapt in de omgeving van Nijkerk toen

hij bij een vogelvanger een aantal Sijzen
en Barmsijzen had gekocht en met de

vogels onderweg was. Vijf andere

verdachten werden ook voor overtreding
van de Flora- en faunawet aangehouden.

Bij hen werden beschermde vogels en

vogelvangmiddelen in beslag genomen.
Over hetzelfde onderwerp een bericht in

Bunschoten Nu van 19 april 2006.

Jagers gepakt voor doden roofvogels

Eindhovens Dagblad, 20 april 2006

Twee jagers uit Aarle-Rixtel en één uit

Beek en Donk zijn aangehouden door de

Algemene Inspectiedienst (AID) en de

politie. Zij worden verdacht van het doden

van roofvogels. In het ene geval gebruikte
de betrokken jager vangkooien, in het

andere geval worden jagers verdacht van

het uitleggen van vergiftigd aas in

natuurgebied De Bundertjes bij Helmond.

De politie heeft in de huizen van de jagers

vergif gevonden en dode duiven. Dode

duiven met vergif worden vaak gebruikt
als lokaas. Een andere jager werd betrapt
bij het vangen van roofvogels met

vangkooien.

Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG

Bunschoten, (033) 298 31 47,

smeets.foto@casema.nl

Er is reden voor vrees

voor genetische vervuiling

bij Korhoenders.

Foto: Wim Smeets.


