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Niets houdt Grauwe Gans nog tegen
Leeuwarder Courant, 2 mei 2012

Het loopt uit de hand, want het aantal

Grauwe Ganzen in ons land neemt explo-
sief toe. Boeren schreeuwen moord en

brand en reppen van een ganzenplaag. Op

vrijdag 4 mei houden zij een protest-

bijeenkomst. Pogingen om de dieren te

bestrijden zijn niet veel meer dan dweilen

met de kraan open. Niets houdt de Grauwe

Gans nog tegen.

Buizerds tegen meeuwenoverlast

Noordhollands Dagblad, 2 mei 2012

De gemeente Langedijk heeft een ‘roof-

vogelman’ met twee buizerds ingezet

tegen de meeuwenoverlast bij het gemeen-

tehuis. Ambtenaren, bezoekers en om-

wonenden van het gemeentehuis klagen
hier volgens de woordvoerder al jaren

over. De roofvogelman uit Zaandijk komt

op verschillende tijden met onregelmatige

tussenpozen tot soms wel vier keer per

week.

Zweedse steun voor Sallands Korhoen

Noordhollands Dagblad, 3 mei 2012

Gevleugelde migranten uit Zweden

moeten de bedreigde populatie Korhoen-

ders een handje helpen. Vijf exemplaren
van deze vogelsoort werden 27 april 2012

in het noorden van het Scandinavische

land gevangen en op transport gesteld
naar Nederland. Dinsdag 1 mei zijn ze

losgelaten op de Sallandse Heuvelrug. De

vier hanen en één hen renden na hun

vrijlating uit de transportdozen gelijk de

hei op. Twee zijn uitgerust met een

zendertje.

Valkennestje in de wolken

De Telegraaf, 3 mei 2012

Een bijzondere ontdekking op 2 mei op

het dak van het nieuwe provinciehuis

langs de A7 in Utrecht. In de nestkast van

het slechtvalkenpaartje werd een pasge-

boren jong aangetroffen. Het jonge man-

netje weegt slechts 300 g en is ongeveer

veertien dagen oud. Het plaatsen van het

nieuwe provincielogo op het gebouw is

eind maart uitgesteld na het ontdekken

van het nest op het 85 m hoge gebouw.

Roofvogels sterven gruwelijke dood

De Twentsche Courant Tubantia, 5 mei

2012

Roofvogels die met het verboden land-

bouwbestrijdingsmiddel Aldicarb vergif-

tigd aas eten, verkrampen binnen enkele

seconden en stikken na een korte, hevige

doodsstrijd. In Twente werd enkele keren

per jaar met gif besmeerd aas neergelegd
in weiden en boerenlandpercelen.
Hiervoor werd 11 februari een bejaarde

Buizerds worden ingezet tegen overlast van

meeuwen. Foto: Wim Smeets.

In deze rubriek vindt u samenvattingen
van artikelen met in de kop een vogel-
naam of een vogelaanduiding. Deze

artikelen verschenen in de maanden mei

en juni 2012 in Nederlandse dag-, weck-

en huis-aan-huisbladen.
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jager uit Wierden opgepakt. In de schuur

van de man lagen gif en dode dieren.

Doordat een verkeerde datum op de dag-

vaarding prijkte werd hij vrijgesproken.

Hij kreeg alleen een boete voor het verbo-

den gif.
Over hetzelfde onderwerp een artikel

eveneens in De Twentsche Courant

Tubantia van 15 mei 2012.

Roofvogelshow in bos is dom idee

Het Parool, 12 mei 2012

De gemeente Amsterdam organiseert op 13

mei in het Amsterdamse Bos de ‘start van

het buitenseizoen’ met een ‘woest aan-

trekkelijk’ programma. Er staat onder

andere een roofvogelshow op het pro-

gramma in een gebied dat tot de Ecolo-

gische Hoofdstructuur behoort. In het bos

broeden op dit moment gorzen, kare-

kieten, Bosuilen en soms zelfs de Snor.

Buizerds, Haviken en Sperwers zorgen

voor het natuurlijke evenwicht. Zij kun-

nen door de toeloop van de vele mensen

verstoord worden.

Twee jonge Zeearenden

De Gooi- en Eemlander, 12 mei 2012

Een zeearendenpaar dat dit jaar voor het

eerst broedde in het Roggebotzand tussen

Dronten en Kampen, heeft succes geboekt.
Boswachter Egbert van Wijhe liet weten

dat er twee jongen in het nest zitten.

Koolmezen helpen de buren

NRC Handelsblad, 12 mei 2012

Een biologe van de Engelse universiteit

van Oxford merkte dat mezennesten

minder vaak worden leeggeroofd als

mezenouders ze steeds op dezelfde plek
maken tussen dezelfde buurmezen. Als een

geschrokken ouder alarm slaat, komen de

buren aangevlogen. Samen verjagen de

mezen dan de boosaardige indringer met

veel gekwetter en lawaai. Zulke hulp komt

vooral van buurmezen die al langer buren

zijn.

Jonge Zeearend in Lauwersmeergebied
Leeuwarder Courant, 16 mei 2012

Er is een jonge Zeearend geboren in het

Lauwersmeergebied, meldt Staatsbos-

beheer. Het is de tweede keer in dit gebied.
Een vogelonderzoeker zag maandag 14

mei het jong tijdens een observatie van

het nest.

In de Leeuwarder Courant van 12 juni een

vervolgbericht onder de kop ‘Arendnest

Roofvogelshow in bos is dom idee. Foto: Wim Smeets.
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vol afgekloven Karpers’. Het jong is een

vrouwtje. In het nest liggen resten van

Meerkoet, stukken Karper en ganzekar-
kassen.

Snel vergassen van ganzen op Schiphol
Noordhollands Dagblad/Waterland, 22

mei 2012

Op vijftien plekken rond de luchthaven

Schiphol worden vanaf 29 mei ganzen

gevangen en vergast met koofstofdioxide.

Het streven is een paar honderd ganzen

per dag te vangen en te doden. Er wordt

begonnen met de Grauwe Gans. Deze is

dan ongeveer twintig dagen in de rui en

kan dan niet wegvliegen. Andere ganze-

soorten zijn iets later in de rui, zodat men

in totaal wel iets langer bezig is. Het

aantal ganzen rond Schiphol is vanaf

2005 vertienvoudigd tot 50.000 en

daarmee neemt de kans op vliegtuig-

botsingen met vogels toe.

Natuurkundigen ontrafelen het geheim

van de blauwe veren van de

Geelvleugelara
NRC Handelsblad, 22 mei 2012

Blauwe pigmenten zijn echt zeldzaam in

de natuur. De Geelvleugelara Ara macao

omzeilt dit probleem met eiwitkristallen.

In de baarden van zijn veren ligt een

regelmatig netwerk van keratinestaaljes,
het eiwit waaruit de veren bestaan. Tussen

de vlakken van dit keratinekristal past een

regelmatig aantal lichtgolven met een

golflengte van 478 nm. Dat is blauw licht.

De blauwe lichtgolven die keratine weer-

kaatsen, zijn in fase en worden bij elkaar

opgeteld. Licht met een andere golflengte
dooft uit. De vleugelpunten van de Geel-

vleugelara bevatten hiervoor precies

genoeg keratine. Een beetje meer of

minder en het effect verdwijnt.

Webcam-Oehoe dood gevonden in

steengroeve

Trouw, 24 mei 2012

Een volwassen Oehoe die jaren lang via

webcams was te volgen, is dinsdag 22 mei

dood aangetroffen in een steengroeve te

Winterswijk. De vogel was al enkele

dagen dood toen hij werd gevonden. Een

onderzoeksinstituut in Wageningen
onderzoekt de doodsoorzaak. In maart

kropen twee jongen uit het ei in het

oehoenest. Hun toekomst is onzeker. Zij

zijn afhankelijk van de overgebleven
volwassen Oehoe.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in

De Telegraaf, eveneens van 24 mei en in

het Noordhollands Dagblad van 9 juni
2012.

Kunstgrepen voor vogels bij snelweg

Asfaltbanen bij knooppunt Joure te breed

voor Kerkuil en vleermuis

Leeuwarder Courant, 25 mei 2012

Dwarslatten voor Kerkuilen en verlichting
voor vleermuizen moeten het nieuwe

knooppunt Joure veilig maken voor deze

dieren. Verder worden er op hectometer-

paaltjes dradenof reflectoren geplaatst om

Kerkuilen van de weg te weren. Speciaal

voor deze roofvogels worden metershoge

palen langs de rijbaan geplaatst, die als

rustplaats gaan fungeren. Daar tussenin

staan dwarslatten, zodat deze nachtdieren

veilig kunnen oversteken. Het lukt de

vogels namelijk niet om in één keer over

de brede asfaltstrook te komen. Een hop-

over leidt de vleermuizen van het ene

leefgebied naar het andere. Bij het aan-

brengen van de verlichting wordt rekening

gehouden met de aanvliegroutes van de

vleermuizen.

Vogels slachtoffer van

dioxinevergiftiging

Noordhollands Dagblad, 28 mei 2012

Dioxinevergiftiging is een mogelijke
oorzaak voor het uitsterven van de vogel-
soorten Tapuit en Graspieper in het Noord-

Hollands Duinreservaat en het Aeckinger-
zand, een stuifzandgebied in Drenthe. Dit

is ontdekt door biologen van de Stichting

Bargerveen. Via verbrandingsprocessen uit

de industrie en het verkeer komt dioxine

vrij en verspreidt het zich via de lucht

door Nederland. Door regen kan dioxine

in een bodemlaag blijven hangen. Door

insecten uit de bodemlaag te eten, lopen
deze vogels een vergiftiging op die wordt

overgedragen aan de eieren die ze leggen.
Dit kan tot een hormonengroei van het

embryo leiden. Daardoor komen de eieren

niet meer uit of de jongen komen uit het ei

met een afwijking en sterven.

Weidevogels afgeslacht
De Telegraaf, 1 juni 2012

Tijdens maaiwerkzaamheden op een gras-

land aan het Bastion in Veenendaal heeft
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een slachtpartij plaatsgevonden. Een

maaiwerker heeft daar verscheidene nesten

met jonge vogels, waaronder een Tureluur,

kapot gemaaid. Na melding nam de

milieupolitie poolshoogte en trof een

aantal dode vogels aan. Omdat er op het

terrein vogels nestelden mochten er op

Koninginnedag geen auto’s op parkeren.

Veel dode roofvogels rondom Joure

Teller staat nu op 43 sterfgevallen

Leeuwarder Courant, 5 juni 2012

Rondom Joure, maar ook op andere plek-
ken in Friesland, is de roofVogeljacht weer

in volle gang. De teller staat nu al op 43

gevallen, waaronder 21 meldingen van

Buizerds. In Joure zijn op verschillende

plekken vijf buizerdnesten vernield met

lange stokken, meldt de politie. In één

geval werd een nestboom omgezaagd en

werden de jongen uit het nest gehaald. Bij

Zwettepoel in de omgeving van Joure

haalde de politie een dode Buizerd die

vergiftigd was met aas, uit een boom. Over

hetzelfde onderwerp een artikel in de

Leeuwarder Courant van 25 juni 2012 met

als verdere strekking de vragen van de

Partij voor de Dieren voor extra bescher-

ming voor de broedende roofvogels.

Staatssecretaris Bleker reageert hier

negatief op.

Havik doodt import-korhoen
Leeuwarder Courant, 6 juni 2012

Van de vijf Zweedse Korhoenders die 1

mei zijn uitgezet op de Sallandse Heuvel-

rug, zijn er al ten minste drie dood. De

derde vogel sneuvelde deze week door

toedoen van een Havik. Enkele weken

geleden werden al twee Korhoenders dood

gevonden.

Polderkoning ziet rijk slinken

Grutto en Veldleeuwerik op Rode Lijst

bedreigde vogelsoorten

HDC-Media, 8 juni 2012

De Veldleeuwerik en de Grutto zijn in

Nederland de meest bedreigde vogel-
soorten. Dat blijkt uit de Rode Lijst van

de internationale natuurbeschermings-

organisatie International Union for

Conservation of Nature(IUCN) en

BirdLife International die 7 juni 2012 is

gepubliceerd. De lijst wordt iedere vier

jaar bij gewerkt. Wereldwijd is de situatie

van 197 van de ongeveer 9.500 vogel-
soorten kritiek. Ongeveer tweeduizend

soorten worden als ‘bedreigd’ bestempeld

Foto: Wim Smeets.Webcam-Oehoe dood gevonden in steengroeve.
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Van de Veldleeuwerik zijn naar schatting

nog ongeveer 50.000 broedparen aan-

wezig in Nederland. Van de Grutto naar

schatting 25.000 tot 30.000 broedparen.
In 1990 waren dat nog 100.000

broedparen.

Broedende vogels weggespoeld
Leeuwarder Courant, 11 juni 2012

Eieren en kuikens van honderden

kustvogels op de Waddeneilanden zijn

zaterdag 9 juni verloren gegaan door het

hoge water. Op Vlieland gaat het om 55

paartjes van de Dwergstem, twee van de

Bontbekplevier, 32 van de Visdief, tien

van de Noordse Stem en vijftien van de

Scholekster. Op Ameland hebben de

nesten van bedreigde vogelsoorten als

Velduil en Lepelaar het hoge water over-

leefd. De nesten van de Lepelaars zijn wel

een halve meter hoog. Wel zijn er honder-

den nesten van Zilvermeeuw, Kleine

Mantelmeeuw en Scholekster verloren

gegaan. Op Terschelling zijn er nesten van

sterns op de Boschplaat verloren gegaan.

Hier en op Schiermonnikoog moet de

situatie nog nader worden bekeken.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in

Leeuwarder Courant van 12 juni 2012.

Jonge Ooievaars dood door de kou

Leeuwarder Courant, 11 juni 2012

Door de kou in de afgelopen weken zijn
veel ooievaarskuikens gesneuveld, De

dode jonge vogels blijven in het nest

liggen. De stank is nauwelijks te harden.

De oudervogels blijven de overlevenden

in hetzelfde nest verzorgen.

Zwaan doodt Vos bij nest aan de Tjonger
Leeuwarder Courant, 12 juni 2012

De Vos lag dood naast het zwanennest.

Eén ei was kapot, de andere drie lagen

ongeschonden in het stro. De Vos wilde de

eieren pikken, de Knobbelzwaan bood

flinke weerstand met de dood van de Vos

tot gevolg. Het zwanenkoppel hield het

nest langs de walkant na het gevecht voor

gezien.

Natuurnota raakt vooral

weidevogelbeheer

Leeuwarder Courant, 12 juni 2012

De provincie Friesland stelt een nieuwe

natuurnota vast. De pijn zit in de natuur

buiten de Ecologische Hoofdstructuur

(EHS). Alleen al in Friesland bezit Staats-

bosbeheer buiten de EHS, de keten van

belangrijke natuurgebieden die de

Foto: Wim Smeets.De polderkoning ziet zijn rijk slinken.
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provincie doorsnijdt, 3500 ha grond. Op

500 ha heeft weidevogelbeheer prioriteit.
Van de provincie komt geen geld meer

voor het beheer.

Te veel ganzen, te weinig Grutto’s

Provinciale politiek wil snel actie op twee

fronten

Leeuwarder Courant, 14 juni 2012

Een groeiend aantal ganzen, een krimpen-
de populatie weidevogels en een stokken-

de kavelruil baren Provinciale Staten van

Friesland zorg. Ze richtten zich tot de

gedeputeerde die aangaf dat hij goeddeels

afhankelijk is van wat de politiek in Den

Haag besluit. Het is de landelijke overheid

die tot decimering van het ganzenover-

schot moet besluiten. Ook voor de hulp
aan Grutto’s en Kieviten moet men in Den

Haag terecht nu staatssecretaris Bleker het

agrarisch natuurbeheer naar zich toe heeft

getrokken.
Over hetzelfde onderwerp een artikel in de

Leeuwarder Courant van 16 juni 2012 met

als verdere strekking het afzien van een

proef om Grauwe Ganzen te doden. Daarna

een vervolgartikel in de Leeuwarder

Courant van 20 juni 2012 met nog steeds

geen oplossing voor de uitdijende

populatie Grauwe Ganzen. De ganzen-

kwestie vraagt om ingrijpen op landelijk
niveau.

Mysterieuze ziekte aan poten treft jonge
Haviken

Leeuwarder Courant, 14 juni 2012

Vrijwilligers van de vogelringgroep

Bergumermeer troffen in een nest drie

jonge Haviken aan waarvan het bovenste

deel van de poten was opgezet. Bij een

was zelfs een flinke wond ontstaan, alsof

het vlees was weggevreten. Dit dier is

meegenomen voor onderzoek. Er is een

veterinaire arts ingeschakeld. Kenners

hebben geen idee wat er aan de hand is.

Vergaste ganzen naar voedselbank

Sp!ts, 21 juni 2012

Van de vijfduizend ganzen die bij Schip-
hol in zeven dagen zijn gevangen en

vergast, gaat een deel via een Amster-

damse poelier naar de Voedselbank. De

ganzekuikens zijn gevoerd aan leeuwen in

een dierentuin.

Vogelbescherming wil Hedwige onder

water zien

Trouw, 25 juni 2012

Vogelbescherming Nederland vraagt

vandaag de rechtbank in Den Haag de

Nederlandse staat te dwingen tot het onder

water zetten van in totaal 600 ha langs de

Westerschelde, inclusief de gehele polder

Hedwige. Weigert Nederland, dan zou een

dwangsom van €3.000,00 per dag moeten

volgen. Het uiteindelijke vonnis wordt pas

later dit jaar verwacht.

Zweven naar de dood met lood in de

veren

de Volkskrant, 30 juni 2012

In 1982 waren er nog 22 exemplaren. Die

werden allemaal gevangen voor een

fokprogramma. Er zijn nu ongeveer vier-

honderd Califomische Condors, waarvan

de helft rondvliegt in het wild. Veel van

deze vogels lijden aan een chronische

loodvergiftiging doordat ze sporen lood

binnenkrijgen bij het eten van kadavers

van door jagers met loodmunitie gescho-
ten dieren. Ongeveer twintig procent van

deze vrij vliegende vogels blijkt zoveel

lood in het bloed te hebben dat zij zonder

behandeling aan orgaanfalen dood

kunnen gaan. In de veren is het loodge-
halte viermaal zo hoog als in het bloed.

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


