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Verzameld door Wim Smeets

Minister Verburg wil illegale

vogelhandel aanpakken
Barneveldse Krant, 9 maart 2007

Minister Gerda Verburg (Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit) gaat kritisch

kijken naar de zogenaamde ringen-

regeling die illegale handel in inheemse

vogels zou moeten voorkomen. De

minister reageerde op een onlangs
verschenen rapport waarin werd gesteld
dat de illegale handel in de vogels de

afgelopen tien jaar sterk is gestegen. Zij

hoopt dat ook de bonden van vogel-
houders actie ondernemen. Over hetzelfde

onderwerp een bericht in de Twentsche

Courant van 3 april en Grasduinen van 30

april 2007.

Gedragsbiologen bestrijden in Leiden

meeuwenoverlast

Trouw, 13 maart 2007

Gedragsbiologen gaan onderzoeken hoe

Leiden weer meeuwvrij kan worden.

Daarnaast schakelt de gemeente de

bewoners in om de overlast te beperken. Er

wordt een onderzoek gedaan naar het doen

en laten van de stadsmeeuw, om de

overlast beter aan te kunnen pakken.

Jonge meeuwen krijgen gekleurde ringen

om, zodat ze kunnen worden gevolgd. De

gemeente start binnenkort een proef met

dikkere vuilniszakken, om het open-

trekken door de meeuwen te voorkomen.

De meeste overlast veroorzaken de jongen
die luid krijsen om voedsel en hun ouders

die krijsen als iemand te dicht bij hun nest

komt.

Foto; W. Smeets,

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 2007 in Nederlandse dag- en huis-

aan-huisbladen.

Ooievaars waren regelmatig in het nieuws.
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Redplan Zwarte Sterns

Friesch Dagblad, 14 maart 2007

Wil de Zwarte Stern in Friesland over-

leven, dan is er minimaal 300 ha bomen-

vrij moerasgebied nodig waar de Krab-

benscheer volop groeit. Dat staat in het

rapport ‘Zwarte Sterns in Fryslan, verle-

den, heden en kansen voor de toekomst’

dat is gemaakt door Bureau Waardenburg

en Sovon Vogelonderzoek Nederland op

initiatief van de Commissie Broedzorg
van de Bond van Friese Vogelbescher-

mingswachten als resultaat van een

onderzoek in 2006. Over hetzelfde

onderwerp eveneens een bericht in het

Friesch Dagblad van 24 maart 2007.

Ooievaars in park Vechtenstein

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en

Rijnstreek VAR, 15 maart 2007

Nestelende Ooievaars in Overdie ‘een

unicum’

NoordhollandsDagblad, 11 april 2007

Ooievaars heroveren IJssellandschap
Stentor Apeldoornse Courant, 21 april
2007

Verleden jaar hoopten de bezoekers van

park Vechtenstein en de kinderboerderij
de Vechtse Hoeve dat het ooievaarspaar

hun twee jongen groot zou brengen. Door

de hevige regenval, de hagel en de kou in

mei 2006 werd het een drama. De twee

jonge Ooievaars zijn in het nest gestorven.

Sinds enkele dagen echter zijn er weer

twee Ooievaars op het nest en ze kleppe-
ren er vrolijk op los.

Jarenlang ging het erg slecht met de

Ooievaar in Nederland. Maar de vogel-

soort is bezig aan een opmars en nu heeft

een stelletje Alkmaar (Overdie) ontdekt als

broedplaats. Negen ooievaarechtparen
hebben hun plek weer ingenomen op de

speciaal voor hen geplaatste nestpalen aan

de Eefdese Enkweg (in Gorssel). Even

verderop zit een enorm nest in een boom

en nog eens vier paartjes gaan voor

voortplanting zorgen in het bos achter het

eigenlijke ooievaarsstation.

Vogelwachters verstoren vogels in

nieuwbouwplan
Leeuwarder Courant, 19 maart 2007

Bouwconsortium GEM De Zuidlanden

schakelt de Leeuwarder vogelwacht in om

te voorkomen dat weidevogels de

komende maanden gaan broeden in het

plangebied Techum. Deze vogelwacht

gaat dagelijks het veld in om te voor-

Vogels van boerenerven zoals Boerenzwaluwen verdienen steun Foto: W. Smeets.
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komen dat de weidevogels er gaan

broeden door middel van akoestische

signalen, linten of vlaggen. De gemeente
Leeuwarden wil zich op deze manier aan

de Flora- en faunawet houden. Over

hetzelfde onderwerp eveneens een bericht

in de Leeuwarder Courant van 27 april
2007.

ProRail wil ooievaarsnest weg van

bovenleiding
Stentor Nieuw Kamper Dagblad, 20 maart

2007

Het ooievaarsnest op het bovenleiding-

portaal op het spoor tussen Zwolle en

Deventer, nabij de buurtschap Herxen, zal

door ProRail worden verwijderd. De kans

dat er kortsluiting ontstaat door naar

beneden vallende takken is te groot

volgens een woordvoerder van ProRail.

Voor het verwijderen van het nest is

toestemming van het ministerie van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

nodig. Ze willen het nest in zijn geheel

verplaatsen naar een alternatieve plaats,
misschien een ooievaarspaal in de buurt.

In de buurt staat al een lege paal die juist
is bedoeld voor Ooievaars om er een nest

op te bouwen.

Boom eksternest gaat pas om als jonkies

uitvliegen

Algemeen Dagblad, 27 maart 2007

Feest in het eksternest op het Vredenburg
in de stad Utrecht. De vogels mogen hun

eieren uitbroeden. Pas als de laatste jonge
Ekster is uitgevlogen, gaat de boom om.

Deze toezegging deed de gemeente
Utrecht bij aanvang van de rechtszaak die

de Utrechtse Bomenstichting heeft

aangespannen tegen de bomenkap op het

Vredenburg. Over hetzelfde onderwerp
eveneens berichten in het Algemeen

Dagblad van 26 en 28 maart en 5 april en

in het NRC/Handelsblad van 27 maart

2007.

Jacht op roofvogels is geen incident

Limburgsch Dagblad, 31 maart 2007

Er wordt stelselmatig gejaagd op

roofvogels en andere dieren in

jachtgebied Haeselaar bij Koningsbosch.
In het gebied werd een 71-jarige jager

betrapt bij het vangen van een Buizerd.

Hij zat enkele dagen vast en is bekeurd.

Zijn vangkooi en andere attributen zijn in

beslag genomen. Hij kan volgens een

woordvoerder van de wildbeheereenheid

Susteren-Graetheide rekenen op een

royement en daardoor raakt de man

automatisch zijn jachtvergunning kwijt.

Volgens deze woordvoerder is hier sprake

van een incident. Volgens een woord-

voerder van de politie is het uitzonderlijk
dat iemand op heterdaad wordt betrapt bij
het vangen of doden van roofvogels. Het

komt wel degelijk vaker voor.

Zwaluw verdient steun

Provinciale Zeeuwse Courant, 7 april 2007

Vogels van (boeren)erven, zoals zwaluwen

behoorden nog niet lang geleden tot onze

allergewoonste soorten. Maar dat is

verleden tijd. Onze ‘gewone zwaluwen’

Huiszwaluw en Boerenzwaluw staan -

naast onder meer Ringmussen en

Huismussen - zelfs op de Rode Lijst van

bedreigde soorten. Eén van de redenen

van achteruitgang is dat de hoeveelheid

van het voedsel afneemt. Als je het aantal

steekmuggen vergelijkt met dat van

enkele decennia geleden, dan blijkt hun

aantal meer dan gedecimeerd. Daardoor

komen zwaluwen steeds moeilijker aan de

kost. De sloten die vroeger rijkelijk door

de bebouwde kom liepen, zijn verdwenen.

Het zijn dezelfde sloten waarin het

vroeger wemelde van de muggenlarven.
Ook het materiaal om hun nest te bouwen

is op deze manier verdwenen. Over

hetzelfde onderwerp eveneens berichten

in de Provinciale Zeeuwse Courant van 11

april en het NRC/Handelsblad van 14

april 2007.

Vale Gieren vallen dood van de honger
Provinciale Zeeuwse Courant, 14 april
2007

Ze vallen dood van de rotsrichels waar ze

op broeden. Als ze nog broeden. Jongen
worden niet meer grootgebracht. Het gaat
slecht met de circa 20.000 Vale Gieren in

de Spaanse Pyreneeën. Ze verhongeren.
De oorzaak is een wet in de autonome

regio Aragon, die het boeren verbiedt

kadavers in het veld achter te laten als

voedsel voor de gieren. In 2000 waren er

nog ongeveer 200 ‘muladares’. Dat zijn
vaste plekken in de omgeving van dorpen,
waar de veehouders hun dode beesten neer

konden leggen. De gieren ruimden ze op.

Deze voedselplaatsen zijn allemaal
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gesloten. De gevolgen zijn rampzalig.

Broedsel Zeearenden succesvol

De Telegraaf, 16 april 2007

In de Oostvaardersplassen is 15 april een

Zeearend uit het ei gekropen.
Medewerkers van Staatsbosbeheer zagen

het kopje van het jonge dier min of meer

bij toeval uit het nest steken toen de

haperende webcam het even weer deed.

Vorig jaar bracht het koppel Zeearenden in

de Oostvaardersplassen het eerste

zeearenden)ong sinds mensenheugenis in

Nederland groot. Over hetzelfde onder-

werp een bericht in Trouw van 16 april
2007.

Buigen of barsten voor de

gierzwaluwvleugel
NRC/Handelsblad, 26 april 2007

Een Gierzwaluw die met uitgestrekte

vleugels een duikvlucht zou maken en

dan een scherpe bocht zou nemen, zou

zijn vleugels breken als hij niet de juiste

vleugelstand zou kiezen. Gierzwaluwen

vouwen hun vleugels naar achteren. Door

de juiste vleugelstand te kiezen kunnen

de vogels hun daalsnelheid met de helft

beperken en hun draaisnelheid verdrie-

dubbelen. Dit blijkt uit windtunnel-

proeven met losse gierzwaluwvleugels,

uitgevoerd door Nederlandse en Zweedse

onderzoekers. De resultaten publiceerden

zij op 26 april 2007 in het Britse weten-

schappelijke tijdschrift Nature.

Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG

Bunschoten, (033) 298 31 47,

smeets.foto@casema.nl.

Het gaat slecht met de Vale Gieren in de Spaanse Pyreneeën. Foto: W. Smeets.


