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Groen licht kievitseizoekers

De Telegraaf, 2 maart 2012

Friese kievitseizoekers kunnen voorlopig hun

hobby blijven uitoefenen.Op 1 maart, de dag
dat het raapseizoen begon, heeft de Raad van

State in Den Haag definitiefbeslist dat de

ontheffing die de provincie Friesland heeft

verleend, in orde is. De Faunabescherming

stapte naar de rechter, omdat ze vindt dat het

rapen schade toebrengt aan de kievitenpopu-
latie.De Raad van State vindt echter dat er

voldoende maatregelen zijn genomen(dit

vooijaar mochten5939 kievitseieren worden

geraapt, red.) om de populatie in stand te

houden.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in

Trouw en in de Leeuwarder Courant,

eveneens van 2 maart 2012.

BFVW laat achteruitgangKievit

onderzoeken

Leeuwarder Courant, 3 maart 2012

De Bond van Friese Vogelbeschermings
Wachten (BFVW) laat een wetenschapper
onderzoeken wat deoorzaken zijn van de

achteruitgang van de kievit. Hoogleraar Ron

Ydenberg van de Universiteit van Wagenin-

gen is gevraagd daar studie naar te doen.

Faunabescherming: strijd tegen

’aaisykjen’ gaat door

Leeuwarder Courant, 3 maart 2012

Harm Niesen van de Faunabescherming

begrijpt de uitspraak van de Hoge Raad

betreffende het kievitseizoeken niet. Het

aantal Kieviten in Friesland is tussen 1996

Het aantal Kleine Zwanen in de winter van 2011-’12is in Nederland extreem laag.

In deze rubriek vindt u samenvattingen van

artikelen met in de kop een vogelnaam ofeen

vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen

in de maanden maart en april 2012 in

Nederlandse dag-, week- en huis-aan-

huisbladen.
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en 2006 met 52 procent afgenomen. Toch

vindt de Raad van State dat het niet zo slecht

gaat dat er geen eieren meer mogen worden

geraapt. Als het provinciebestuur volgend

jaar een nieuwe ontheffing voorstelt, kan dit

voor de Faunabescherming een aanknopings-
punt zijn voor nieuwe procedures.

Kleine Zwaan doet kalm aan

De Telegraaf, 7 maart 2012

Het aantal Kleine Zwanen is dit jaar in

Nederland extreem laag. Tot nu toe zijn er

slechts 2400 vogels geteld, terwijl dat er in

2009 nog 10.000 waren. Er komen steeds

minder jongen vanuit het broedgebied op de

Russische toendra’s naar Nederland. Er zijn
minder jongen, maar er zijn ook mildere

winters waardoor op weg naar Nederland

eerder eten en drinken worden gevonden. Het

heen-en-weer vliegen kost de Kleine Zwaan

veel energie en deze kiest er dan ook voor om

hierop te besparen.

Albatros sterft uit

De Telegraaf, 9 maart 2012

Veel soorten zeevogels met de Amsterdamal-

batros voorop, worden met uitsterven

bedreigd. Van deze bewuste vogelsoort

vliegen nog slechts ongeveer 130 exemplaren
rond. Grootste gevaar vormt de commerciële

visserij.

Zoeken kievitseieren op

Werelderfgoedlijst

Dagblad van het Noorden, 9 maart 2012

Het zoeken en rapen van kievitseieren in

Friesland moet op de Werelderfgoedlijst van

de Unesco komen, vindt de voorzitter van de

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten.

Kievitseieren

Dagblad van hetNoorden, 9 maart 2012

Het plaatsen en rapen van kievitseieren op de

Werelderfgoedlijst is hetzelfde als Willem

Holleeder een lintje geven voor zijn verdien-

ste voor het vaderland.

Eierzoeken sterft een langzame dood

Leeuwarder Courant, 14 maart 2012

Het zit er dik in dat het over een jaar ofdrie

is afgelopen met deze typisch Friese traditie.

De weerstand ertegen groeit gestaag.

Raapverbod kievitsei

De Telegraaf, 16februari 2012

De Vogelbescherming Nederlandheeft

staatssecretaris Bleker opgeroepen zijn
Franse collega van Natuur ertoe te bewegen

een verbod in te stellen op het schieten van

trekvogels. Dit omdat de vogels het al zo

moeilijk hebben. Deze opstelling van

Vogelbescherming Nederland is hypocriet te

noemen, daar dezelfde vereniging wel

toestaat dat er ook dit broedseizoenweer

5939 kievitseieren mogen worden geraapt in

Friesland. Schieten ofrapen geeft hetzelfde

resultaat: geen vogel overleeft het.

Rapen Kievitseieren niet op

Werelderfgoedlijst
Trouw, 26 april 2012

Nederland is niet aangesloten bij het

Unescoverdrag over bescherming aan

immaterieelerfgoed. Nederland kan daarom

Grutto’s trekken naar

West-Friesland.

Foto; Wim Smeets.
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ook niets op deze lijst plaatsen. Aldus het

antwoord van staatssecretaris Bleker.

Grutto trekt West-Friesland in

NoordhollandsDagblad, 10maart 2012

De ontwikkeling van weidevogelreservaten

gaat in West-Friesland opvallend goed. Waar

elders in de provincie weidevogels als

Slobeend, Grutto en Tureluur afnemen, groeit
de populatie van deze soorten in deze regio

juist, zo stelt Landschap Noord-Holland

(LNH) tevreden vast. LNH heeft na onder

andere een ruilverkaveling 450 ha inbezit.

Daarvan is 80% als weidevogelgebied

ingericht.

Oorlog om broedpalen

Oprukkende Nijlgans zoekt ruzie met

Ooievaar

Algemeen Dagblad/editie Amersfoort, 14

maart 2012

De steeds vaker voorkomende Nijlgans
deinst er niet voor terug om op agressieve

wijze de Ooievaars van hun nestpalen en uit

hun territorium te verdrijven. De Nijlganzen

zijn zo agressief omdat ze het in hun

oorspronkelijke leefgebied Afrika moeten

opnemen tegen grotere vogels en zoogdieren.

Nijlgans voorlopig veilig

Afschieten van uitheemse soort mag niet,

vergassen wel

Noordhollands Dagblad, 15 maart 2012

De Raad van State handhaaft het verbod op

de bestrijding van de Nijlgans ‘met geweer

en hond’ in de provincie Noord-Holland.

Volgens de Raad van State is onvoldoende

onderbouwd dat Nijlganzen schade aan

landbouwgewassen berokkenen. In Utrecht

mag de Nijlgans worden vergast. Over

hetzelfde onderwerp een vervolgartikel in het

NoordhollandsDagblad van 16 maart 2012.

Raceauto’s brengen broedvogels in het

Witterveld niet van de leg

Trouw, 16 maart 2012

Racende auto’s en motoren op het TT-circuit

van Assen, drie dagen lang, uitgerekend in

de broedmaand mei, pal naast het beschermd

natuurgebied het Witterveld, met broedterri-

toria van vele bedreigde vogelsoorten. Dat is

nu echt vragen om moeilijkheden, zou je
denken. Niets is minder waar. Alterra deed

samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland

twee jaar lang onderzoek in het Witterveld,

een Natura 2000-gebied. Zij onderzochten

een gebied dat pal tegen het circuit aan

gelegen is en één dat verderop ligt. Zij
ontdekten geenopvallende of duidelijke
verschillen. De race-evenementen hebben

geen aanwijsbaar negatief effect op de

aanwezige broedvogels en de overige fauna

in dit gebied.
Over hetzelfde onderwerp een artikel in het

NoordhollandsDagblad van 19 maart 2012.

Zingt een vogel vroeger bij rood, groen of

wit licht?

Trouw, 16 maart 2012

Verspreid over de Veluwe, het IJsseldal en

Drenthe staan de komende jaren acht

voorheen pikdonkere stukken natuur in het

licht. Doel van ditonderzoek ‘LichtOpNa-
tuur’ is dekleur te vinden die de natuur het

Noord-Holland

handhaaft verbod op

bestrijding van

Nijlganzen ‘met

Feweer en hond’,

oto: Wim Smeets.
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minste schaadt. Uit eerdere onderzoeken is

gebleken dat rood licht vogels op de trek

ernstig verstoort en dat nachtdierenjuist
beter afzijn met datzelfde rode licht. De

uitkomsten van het onderzoek zijn vooral van

belang voor de verlichting van fietspaden in

het buitengebied.

Aantal Kieviten is dramatisch laag

Leeuwarder Courant, 19 maart 2012

De Kieviten lijken in 2012 een dramatisch

broedseizoen te gaan beleven. De aantallen

zijn flink lager. Waar het in de weilanden en

op de akkers zou moeten bruisen van actieve

Kieviten, is het nu buitengewoon rustig. Dit

is een constatering van Sovon Vogelonder-
zoek Nederland. Men noemt het zelfs in de

reservaten angstwekkend stil.

Vissers willen Spiering, maar de vogels
óók

NRC Handelsblad, 23 maart 2012

Vogelbeschermers zijn boos op de provincie

Friesland, omdat die onverwacht een

vergunning verleende aan de Nederlandse

Vissersbond om dit jaar in de maand maart

in het IJsselmeer op Spiering te vissen.

Spiering is in het IJsselmeer de voornaamste

voedselbron van diverse vogelsoorten zoals

de Visdief, Zwarte Stem en Dwergmeeuw. Te

vrezen valt datals gevolg van de spieringvis-

serij onder meer jonge Visdieven massaal dit

voorjaar zullen verhongeren. De Raad van

State schortte de vergunning op. De provin-
cie weigerde te handhaven. De vis wordt

vooral verkocht aan Zuid-Europese landen

waar hij doorgaans als gefrituurde en

gebakken vis wordt gegeten.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in

Trouw van 12 april 2012.

Windpark Dollard einde vogelmekka
Absurd dat Waddengebied wordt

opgeofferd voor korting op de

stroomrekening

Leeuwarder Courant, 3 april 2012

Grote windmolenparken langs de Dollard-

kust zijn een regelrechte bedreiging voor de

trekvogels in het gebied, zeggen milieube-

schermers. Een onacceptabel aantal vogels
die zich voeden in de tot nu toe beschermde

‘kraamkamers’ van het Waddengebied,
zullen door windturbines worden ‘gechopt’.
Het rijk kijkt serieus naar plannen van

projectontwikkelaars in de Oldambtster

polders. Nota bene een polder die doorhet

rijk ‘wordtbeschermd’.

Vaarwel Korhoen

De Telegraaf, 5 april 2012

De provincie Overijssel wil geen energie

meer steken in verdere acties om dekwijnen-
de korhoenderpopulatie op de Sallandse

Heuvelrug te redden.

Korhoen krijgt van provincie Overijssel

nog een laatste kans

Trouw, 6 april 2012

De provincie Overijssel geeft toestemming
voor de herintroductie van hetKorhoenop de

Vaarwel Korhoenders.

Foto: Wim Smeets.
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Sallandse Heuvelrug, maar ziet dit als een

absoluut laatste poging om deze vogelsoort

voor Nederlandte behouden.

Zweeds Korhoen kan Sallandse soort

redden

Trouw, 11 april 2012

In de regio Overijssel resten zeven hanen en

tien hennenKorhoenders. Import moet

voorkomen dat de populatie uitsterft.

Moesten Zweedse Korhoenders naar de

SallandseHeuvelrug worden overgevlogen
om te voorkomen dat de Nederlandse

populatie definitiefuitsterft? Waarom dieren

uit het buitenland halen als wij niet eens

weten waarom het Korhoen het in eigen land

zo slecht doet? Altijd eerst de oorzaken van

de terugval wegnemen.

Een Korhaan! Daar, op elf uur

de Volkskrant, 14 april 2012

In de Sallandse Heuvelrug leven nog een

paar Korhoenders. Op zoek naar misschien

wel de laatste exemplaren.

Korhoender

De Telegraaf, 25 april 2012

In een ultieme poging deKorhoendervoor de

Nederlandse fauna te behouden, gaan

natuurbeheerderseen Zweedse kolonie van

deze vogels importeren.

Korhoen voorlopig gered door Zweedse

soortgenoten

Trouw, 27 april 2012

Korhoenders op de Sallandse Heuvelrug

krijgen gezelschap van Zweedse soortgeno-
ten. Zweden gaf toestemming om vijf hanen

te vangenen in Nederland uit te zetten.

Kerngebieden voor weidevogels
onontkoombaar

Leeuwarder Courant, 6 april 2012

Alle energie die erin is gestoken ten spijt,

gaat het onverminderd slecht met de weide-

vogels. Gemiddeld gaat de stand jaarlijks met

vijf procent achteruit. Kerngebieden moeten

de oplossing bieden. Bij weidevogels draait

alles om reproductie. Ze moeten dekans

krijgen om voor hun nageslacht te zorgen.

Daar gaat het nog altijd mis. Jonge vogels

moeten grootkunnen worden. Daar zijn grote

open gebieden voor nodig, het waterpeil

moet er hoog zijn en het maaien moet op de

reproductie zijn afgestemd. Het moet

gebeuren in grote, aaneengesloten gebieden.

Duifkoerst toch niet op zijn snavel

Trouw, 12 april 2012

Oostenrijkse onderzoekers berichtten op 12

april in ‘Nature’ dat het nog helemaal niet

vaststaat hoe de duifhet aardmagnetisch veld

waarneemt. Eerder haddenDuitse onderzoe-

kers laten weten dat dit inmiddels wel globaal
bekend is. Een paar jaar geleden verkondig-
den biologen in Nieuw-Zeeland met gepaste

trots in Nature dat zij het mysterie van de

duifhadden opgelost. De kwestie concen-

treert zich op de aan- ofafwezigheid van

ijzerhoudende deeltjes in de huidbekleding

van de bovensnavel van de duifen de moge-

lijke relatie van die ijzerverbindingen met de

uitlopers van dereukzenuw.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in het

NRC Handelsblad, eveneens van 12 april en

in NRC Weekend van 21 april 2012.

Olifantsgras houdt ganzen uit de buurt

van Schiphol

Trouw, 17 april 2012

Olifantsgras blijkt een prima middel tegen

ganzenoverlast. Het gewas trekt geen ganzen

aan, terwijl het goed bruikbaar is als bio-

massagrondstof voor de duurzame productie

van energie en bioplastic. Daarnaast gaan de

boeren voortaan kort na deoogst graanresten

op hun akkers onderploegen waardoor de

grond minderaantrekkelijk is voor ganzen.

Ook gaat de luchthaven apparatuur testen om

vogels te detecteren die het vliegverkeer in

gevaar kunnen brengen.
Over hetzelfde onderwerp een artikel in De

Telegraaf, eveneens van 17 april 2012.

Weer nesten roofvogels beschoten in

Friesland

Trouw, 20 april 2012

In Drachten, Nij Beets en Wartenazijn de

afgelopen dagen nesten van Buizerds

beschoten met hagel. De nesten raakten zo

beschadigd dat de vogels er niet meer kunnen

broeden. In de provincie Friesland werden

vorig jaar meer dan honderdnesten vernield.

Dit jaar halfapril staat de teller al op twintig
vernielde en beschoten roofvogelnesten.

Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, smeets.foto@casema.nl.


