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Nederlandse vogels overwinteren in

woestijnmoeras
De Gelderlander, editie Maas en Waal, 6

januari 2007

In het noorden van Burkina Faso ligt op

de grens van woestijn en savanne het

enorme moeras van Oursi.

Honderdduizenden trekvogels uit Europa

strijken hier neer na een lange en

uitputtende tocht over de Sahara. Lokale

bevolking en natuurbeschermers slaan de

handen ineen om de laatste watergebieden
in dit deel van de Sahara te redden. Voor

de lokale bevolking is behoud van water

vooral belangrijk als drinkwater voor het

eigen vee. Er wordt niet op de dieren

gejaagd, stropers worden er geweerd. Over

hetzelfde onderwerp een bericht in Stentor

Dagblad Flevoland van 6 januari en het

Dagblad Tubantia van 27 januari 2007.

Zeevogels verteerd door bijtende stof

De Telegraaf, 9 januari 2006

Op de stranden tussen Petten en Texel is in

de afgelopen dagen een groot aantal dode

en ernstig aangetaste vogels aangetroffen.
De dieren waren overdekt met een

geelgroene en zeer agressieve substantie,

sommige vogels waren nog nauwelijks
herkenbaar. De bijtende stof die de dieren

aantast en de kadavers zelfs volledig

oplost, is vermoedelijk illegaal geloosd
door een passerend zeeschip. Over

hetzelfde onderwerp een bericht in de

Trouw van 9 januari 2007.

Ook een licht vogelgriepje schaadt de Kleine Zwaan

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 2007 in Nederlandse

dag- en huis-aan-huisbladen.

Foto: Wim Smeets.
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Korhoenders op de Hoge Veluwe

De Edese Post, 10 januari 2007

De Raad van State moet er alsnog voor

zorgen dat er duizend speciaal gefokte
Korhoenders kunnen worden uitgezet op

Nationaal Park De Hoge Veluwe. Een

woordvoerder van de minister van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit eiste dit

dinsdag tijdens een rechtszitting bij de

Raad. De minister ging hier, samen met

Nationaal Park De Hoge Veluwe in hoger

beroep, nadat de rechtbank in Amsterdam

vorig jaar de introductie van Korhoenders

op het park verbood. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in De Gelderlander

van 10 januari 2007. Volgens een bericht

in Trouw van 22 februari 2007 heeft de

Raad van State op 21 februari beslist dat

de in gevangenschap gefokte Korhoenders

toch mogen worden uitgezet in Nationaal

Park De Hoge Veluwe.

Gemeenten gaan ganzen diervriendelijk
te lijf
Trouw, 11 januari 2007

Stadsganzen kunnen behoorlijk wat

overlast bezorgen. Grote groepen

produceren veel poep en geluid, vreten

oevers kaal, hinderen het verkeer of vallen

zelfs kinderen aan. Maar steeds meer

gemeenten ontdekken de diervriendelijke
methode. De gemeenten huren een

diervriendelijk bedrijf in dat de groepen

eerst inventariseert en een beheersplan

opstelt. Er wordt nestbeheer toegepast wat

inhoudt dat onder andere eieren in een

vroegtijdig stadium worden geschud of

ondergedompeld in maïsolie, zodat ze niet

meer uitkomen. Beter een ei schudden dan

een gans doden, vinden zij.

Brussel beperkt de invoer van gevangen

kooivogels
Trouw, 12januari 2007

Brussel beperkt de invoer van vogels die

in gevangenschap zijn opgegroeid, naar

landen van de Europese Unie (EU). Nog

maar enkele gebieden mogen vogels als

ara’s en papegaaien invoeren. Deze landen

hebben aangetoond goed om te gaan met

dierenwelzijn. Het gaan om enkele staten

in Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland,

Canada, de Verenigde Staten en Chili. De

vogels moeten voortaan dertig dagen in

quarantaine alvorens zij in een EU-land

mogen worden ingevoerd.

Verbod op jacht Kolganzen in Noord-Holland. Foto: Wim Smeets.
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IJsvogels nemen toe in aantal door

zachte winters

Algemeen Dagblad, 16 januari 2007

De Ijsvogel gaat een toptijd tegemoet.
Anders dan de naam doet vermoeden, kan

de soort niet tegen koude winters. Ze

profiteren dus enorm van het zachte weer,

in casu de zachte winters waarin het open

water open blijft. Tien jaar geleden telde

Nederland slechts honderdvijftig broed-

paren, nu zijn er dat meer dan vijfhonderd.
Hoe meer Ijsvogels de winter overleven,

hoe meer kan er worden gebroed in het

voorjaar. Na een zachte winter is er

bovendien meer voedsel en dus is er meer

overlevingskans voor de jonge Ijsvogels.
Ook Huismussen, Winterkoninkjes en

Merels profiteren van de zachte winters.

Over hetzelfde onderwerp een bericht in

De Telegraaf en Trouw van 16 januari, De

Telegraaf van 2 februari en in Onze

Vechtstreek van 16 februari 2007.

Calamiteitenplan voor olievogels
De Telegraaf, 24 januari 2007

Er komt een speciaal calamiteitenplan
voor met olie besmeurde vogels. Hiermee

wordt het mogelijk binnen 24 uur een

compleet uitgeruste noodopvang op te

zetten, waar dan ook langs de Nederlandse

kust. Hier kunnen de vogels dan door

vrijwilligers worden verzorgd, zodat ze zo

snel mogelijk weer gezond kunnen

uitvliegen. Op het ministerie van Verkeer

en Waterstaat wordt hard gewerkt aan de

uitwerking van het plan. Verkeer en

Waterstaat gaat een aannemer contracteren

die binnen vierentwintig uur een

noodhospitaal voor vogels kan neerzetten.

De vogels kunnen in de opvang eerst

ontstressen en worden bijgevoerd waarna

ze worden gespoeld.

Tweekappers voor zwaluwen

Eindhovens Dagblad, 24 januari 2007

Het nestkastenproject van de vogelwerk-

groepen uit Gemert en Brakel heeft de

wedstrijd ’het beste groen-idee’ gewonnen.

De wedstrijd was uitgeschreven door de

gemeente Gemert-Brakel. Bij het winnen-

de nestkastenproject willen de twee

vogelwerkgroepen enkele honderden

duurzame inbouwnestkasten voor Gier-

zwaluwen, Huiszwaluwen (tweekappers:
duobloks waar twee koppels in kunnen

broeden) en Huismussen (koloniekasten)

inbouwen in nieuwbouwhuizen of huizen

die worden gerenoveerd. De werkgroepen
willen de kasten gratis (door de gemeente

betaald?) aanbieden aan de Stichting
Goed Wonen, maar zij zullen wel zelf voor

de plaatsing zorgen. De winnaars kregen
van de gemeente ook nog een cheque van

vijfhonderd euro overhandigd.

Hoofdstad praktisch musloos. In

Jordaan is nog maar één mus

NRC/Handelsblad, 27 januari 2007

Gratis kranten kunnen wel degelijk
schokkend nieuws bevatten, dat bewijst
het gratis dagblad Het Amsterdams

Stadsblad dat opende met het bericht met

de fantastische kop: ‘Unieke telling: hele

wijken musloos’. De Amsterdamse

stadsecoloog Martin Melchers heeft

gedurende 2005 en 2006 de Huismussen

in Groot Amsterdam (Amsterdam, Weesp,

Amstelveen, Aalsmeer en delen van

Zaandam) geteld. In totaal telde hij in

Groot Amsterdam 5400 huismussenparen.
In 1996 werd nog uitgegaan van minstens

30.000 paren. Het oude stadshart, dus

burgwallen en grachtengordel tot aan de

Amstel, is nu musloos. Oorzaak van de

dramatische teruggang in de hoofdstad is

het bouwbesluit van 2003 om gaten groter
dan 1 cm in daken ontoegankelijk te

maken, waardoor mussen geen goede

nestplaats meer kunnen vinden. Over

hetzelfde onderwerp een bericht in De

Telegraaf van 22 januari 2007.

Ook licht griepje schaadt de Kleine

Zwaan

de Volkskrant, 3 februari 2007

Liefst vijf verschillen tussen gezonde en

zieke Kleine Zwanen heeft de onderzoeks-

groep van Van Gils van het Nederlands

Instituut voor Oecologisch Onderzoek

(NIOO) in Nieuwersluis ontdekt. Zieke

vogels eten zevenhonderd happen gras per

uur, gezonde vogels 1200. Gezonde

Kleine Zwanen komen drie keer zo snel

aan in gewicht. Zieke vogels vertrekken

een maand later uit Nederland voor de trek

naar Noord-Rusland. Gezonde vogels

leggen 250 km per etappe af, zieke vogels
35 km. Zieke vogels leggen een keutel na

honderd happen, gezonde vogels na

vierhonderd happen. Op de Russische

toendra duurt de zomer maar honderdtwin-

tig dagen. In die tijd moet worden gepaard.
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gebroed en moeten de kuikens opgroeien.
De zieke Kleine Zwanen die een maand

later arriveren, lopen de kans dat hun

jongen niet op tijd uitvliegen, voordat de

vorst invalt. Óver hetzelfde onderwerp een

bericht in het Noordhollands Dagblad en

De Telegraaf van 31 januari 2007.

Verbod op jacht Kolganzen in Noord-

Holland

Noordhollands Dagblad, 3 februari 2007

In heel Noord-Holland mag voorlopig niet

worden gejaagd op Grauwe Ganzen,

Kolganzen en Smienten. De voorzienin-

genrechter in Haarlem heeft de ontheffing
van de provincie Noord-Holland om op

deze vogels te jagen vernietigd. Volgens
het Noordhollands Dagblad van 21

februari is de provincie in beroep gegaan

tegen deze uitspraak van de rechter. De

rechtbank in Haarlem heeft volgens het

Noordhollands Dagblad van 3 maart 2007

weer een door gedeputeerde A. Moens

afgegeven ontheffing geschorst om

overwinterende ganzen en Smienten af te

schieten. Onder de noemer ‘noodmaat-

regelen’ gaf Moens de wildbeheereenheid,

ondanks de verloren rechtszaak, toch

toestemming de ganzen en Smienten door

afschot te verjagen van plekken buiten de

officiële gedooggebieden. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in de Volkskrant

van 24 februari 2007.

Wie wil stadse vogels gaan tellen?

Trouw, 27februari 2007

Nederland heeft zat vogeltellers, maar de

meesten doen hun vrijwilligerswerk liever

in een natuurgebied dan in een stad. Het is

bekend dat het slecht gaat met de

Huismussen en goed met de Ijsvogel in

stedelijk gebied, maar die constateringen
worden nauwelijks onderbouwd met

cijfers. Om toch wat meer zicht te krijgen

op stadse vogels hebben Sovon Vogel-
onderzoek Nederland en de Vogelbescher-

ming nu een eenvoudig telproject opgezet

voor bebouwd gebied. Wie wil meedoen,

mag zelf een telgebied kiezen. De gebie-
den zijn gebaseerd op het Nederlandse

postcodesysteem en verschillen daarom in

grootte. De telgebieden zijn te bekijken
en te reserveren via http://www.sovon.nl.
Daar kan men ook meer informatie en een

precieze handleiding vinden.

Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG

Bunschoten, (033) 298 31 47,

smeets.foto@casema.nl

Wie wil stadse vogels gaan tellen? Foto: Wim Smeets


