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Gierzwaluw kan kerk Tjalleberd weer in

Leeuwarder Courant, 3 juli 2012

Bij de renovatie van de Aengwirder Tsjerke
van Tjalleberd is ervoor gezorgd dat ook de

Gierzwaluwen er weer inkunnen nestelen. In

samenwerking met de Vogelwacht zijn in het

nieuwe dakbeschot dertien gaten gemaakt op

die plekken waar paartjes Gierzwaluwen al

jaren nesten maakten. Het uurwerk in de

toren heeft er een derde wijzerplaat aan de

zuidzijde bij gekregen, met mogelijkheden
voor Gierzwaluwen.

Grutto gedijt goed in Heanmar

Leeuwarder Courant, 7 juli 2012

Goed nieuws uit het 110 ha groot weidevo-

gelreservaat De Heanmar bij Koudum: de

ruim negentig broedparen van de Grutto

zorgden voor zo’n tachtig vliegvlugge

jongen. Een groot pluspunt was dat maar

weinig jonge Grutto’s ten prooi vielen aan

andere dieren. De predatie was heel gering.

Oppassen voor verdwaalde gier
Leeuwarder Courant, 7 juli 2012

Drie Vale Gieren streken 6 juli neer in een

weiland bij Tzummarum. Deze jonge vogels
zijn vermoedelijk met de warme zuidenwind

komen overwaaien uit Frankrijk. Voor

schapenboeren en houders van kleinvee is het

oppassen geblazen, (noot redactie: De Vale

Gier kan alleenkadavers de baas. Deze

waarschuwing is dus overbodig). Tot 2007

was de Vale Gier een vreemde verschijning
in Nederland. Toen streek in juni van dat jaar
een eerste groep neer in Zeeland, Limburg en

Noord-Brabant. Jonge Vale Gieren zwerven

de eerste vijflevensjaren in groepenrond om

zich daarnate vestigen in de buurt waar zij

zijn geboren.

Kwartelkoning
Vechtstroom, 4 juli 2012

In de Bethunepolder (tussen Tienhovenen

Maarssen) zijn twee, misschien drie kwartel-

koningpaartjes gesignaleerd. Watemet werkt

samen met twee boeren in het gebied ten

zuiden van deLoosdrechtse Plassen om de

natuur en het landschap daar een stevige

impuls te geven. De vogels zijn ontdekt door

de vogelwerkgroep in Utrecht.

Oppassen voor Vale Gier.

Foto: Wim Smeets.

In deze rubriek vindtu samenvattingen van

artikelen met in de kop een vogelnaam of een

vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen

in de maandenjuli en augustus 2012 in

Nederlandse dag-, week- en huis-aan-

huisbladen.



Vogelkoppenknipsels

307het Vogeljaar 60 (6) 2012

Over hetzelfdeonderwerp een artikel in De

Gooi- en Eemlander, van 28 juni 2012.

Gouwenaar schiet vijftig vogels dood

De Telegraaf, 5 juli 2012

Een 25-jarige Gouwenaar is opgepakt omdat

hij vijftig vogels zou hebben doodgeschoten.
De politie, die de man op heterdaadbetrapte,
heeft twee luchtdrukwapens in beslag

genomen. De dode vogels die allemaal

kogeltjes in hun lijfhadden, werden aange-

troffen in de Goudse binnenstad. In de

meeste gevallen ging het om Sperwers,

Gaaien, meeuwen en kraaiachtigen.

Minder Purperreigers Naardermeer

De Gooi- en Eemlander, 5 juli 2012

Bij een verkenning vanuit de lucht, gezeten

in een Cessna, hebben deboswachters

Verkerke en Langemaat van Natuurmonu-

menten het aantal broedparen Purperreigers
in het Naardermeer geteld. Dit jaar kwam

men tot zestig broedparen, vorig jaar waren

dat er nog 84. Een afname van ongeveer

vijfentwintig procent. Al ruim vijfentwintig

jaar worden dePurperreigers geteld in dit

gebied. In de jaren zeventig waren dat nog

125 broedparen. Eindjaren zeventig kelderde

ditaantal, door de droogte in de Sahel, naar

24 paren. Voor dePurperreigers was de

afgelopen winter in Afrika slecht. Door de

droogte zijn veel van de moerassige gebieden
in Mauretanië drooggevallen en konden ze

onvoldoendevoedsel vinden.

Zwanen wegvangen beter dan schieten

Dagblad van het Noorden, 7 juli 2012

De Partij voor de Dieren wil weten wat de

kosten zijn van de knobbelzwanenjacht in de

provincie Groningen. Die partij heeft het

vermoeden dat die kosten in geen verhouding
staan tot de schade die de Knobbelzwanen

zouden aanrichten in landbouwpercelen.
‘Schieten is geen oplossing, je kunt beter de

vogels die overlast veroorzaken, wegvangen.

Bij Knobbelzwanen gaat het meestal om

jonge dieren die nog geenpartner hebben’.

Alle kuikens van Korhoenders dood

Twentsche Courant Tubantia, 7 juli 2012

Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn
alle kuikens van de laatste Nederlandse

Korhoenders op de Sallandse Heuvelmg

gestorven. Koortsachtig wordt gezocht naar

deoorzaken. Er wordt sectie verricht door

drie pathologische researchcentra.

Foto: Wim Smeets,Minder Purperreigers in Naardermeer.
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Achtentwintig korhoenderkuikens zijn begin
deze maanduit het ei gekropen. Daarvan is

er niet één meer in leven. Blijkbaar zijn de

jonge vogels niet in staat om zelfstandig
voedsel te vinden, terwijl het gebied wel

geschikt is voor volwassen dieren.

Over hetzelfde onderwerp artikelen in De

Telegraaf, Trouw en het Noordhollands

Dagblad van 11 juli 2012.

Tal vogels op boerenland in dertig jaar

gehalveerd

Leeuwarder Courant, 13 juli 2012

De achteruitgang van vogels op het

boerenland is in heel Europa dramatisch,
meldt de organisatie BirdLife International.

Deze organisatie stelt vast dat er in Europa
driehonderdmiljoen minder boerenland-

vogels zijn dan dertig jaar geleden. Dat is

een achteruitgang van 52 procent! BirdLife

houdt de standbij van 37 soorten vogels van

het boerenland, waaronder Grutto, Veldleeu-

werik, Patrijs, Geelgors en Graspieper. Men

verwacht dat voor Nederland de trend niet

anders zal zijn. Exacte cijfers voor Nederland

volgen nog.

Nieuw initiatiefredding Grutto’s

Leeuwarder Courant, 13 juli 2012

De redding van het Friese weidelandschap en

daarmee van de weidevogels, vraagt om een

mentaliteitsverandering. Een nieuw samen-

werkingsverband met de naam ‘Kening fan é

Greide’ komt met een plan om de teloorgang
van de weidevogels in Friesland te stoppen.

Met het huidige beleid is dat nog niet gelukt.
De initiatiefgroep denkt het verschil wel te

kunnen maken. De eerste stap is het uitbren-

gen van een Friese editie van het Living
Planet Report van het Wereld Natuur Fonds.

Over hetzelfdeonderwerp een artikel in De

Gooi- en Eemlander, van 14 juli 2012.

IJsvogelstand gekelderd door korte,

hevige vorst

Trouw, 16juli 2012

Het is een slecht jaar voor de Ijsvogels in

Nederland, net als de drie voorgaande jaren
Door een korte, hevige vorstperiode is het

aantal broedparen dit jaar met driekwart

afgenomen. Het aantal paren in Nederland

bedraagt nu ongeveer honderd, tegen

ongeveer duizend in2008. Een daling van

Regen velt Grauwe Klauwier. Foto: Wim Smeets,
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negentig procent in drie jaar. De Ijsvogel is

in Nederland standvogel.

Ook linkerhelft vogelbrein taliger
NRC Handelsblad, 17juli 2012

Als een jonge Zebravink de zang van zijn
vader hoort, is vooral zijn linkerhersenhelft

actief. Dat ontdekten neurobiologen van de

Universiteit Utrecht. Daarmee is weer een

overeenstemming ontdekt tussen de mense-

lijke spraak en de zang van zangvogels. Ook

komen twee hersendelenvan de vogels
overeen met de menselijke hersengebieden
van Wernicke (taalbegrip) en Broca (taalpro-

ductie). Een hersengebied (de NRM bij

zangvogels) is noodzakelijk voor het

begrijpen van zang, het andere (HVC) voor

zangproductie. Zo’n functionele indeling
wordt ook bij mensen gehanteerd.

‘Dood Doet Leven’ wil Vale Gieren van

hongerdoodredden

Trouw, 17juli 2012

De laatste tijd worden steeds vaker Vale

Gieren in Nederlandgezien. Probleemvoor

deze gieren dat ze in onze contreienvaak

bijna niets te eten vinden. Het gebeurt wel,
zoals in de Oostvaardersplassen, maar het is

ongebruikelijk om in Nederlandgrote dode

dieren in de natuur te laten liggen. Het

project ‘Dood DoetLeven’ wil daarin

verandering brengen enzet zich in voor de

terugkeer van dode dieren en grote aaseters

in de natuur. In een kalksteengroeve aan de

Waalse kant van de Sint Pietersberg heeft

men een dood WildZwijn neergelegd dat is

opgegeten dooreen jonge Vale Gier die hier

al een maandrondzwierf.

Roofvogelshow
Noordhollands Dagblad, 17juli 2012

Er zijn in feite alleen maar nadelen verbon-

den aan roofvogelshows en de vermeende

voorlichtende werking blijkt een illusie te

zijn. Ecologisch verantwoorde voorlichting
kan nooit in de vorm van een roofvogel- en

uilenshowof -demonstratie. De roofvogel die

zijn show moet opvoeren,heeft honger. Hij
weet dat in de handschoen van de roofvogel-
houder voedsel zit. Hij krijgt echter maar een

klein stukje, want de show is nog niet over.

Moet hij vaker aan de bak, dan heeft hij dus

de hele tijd honger.

Regen velt Grauwe Klauwier

De Telegraaf, 21 juli 2012

De Grauwe Klauwier lijdt ernstig onder de

hevige regenval van de laatste weken. De

regen viel in het midden van het broedsei-

zoen. Hierdoorstierven veel jongen in het

nest ofvielen uit een scheef gewaaid nest;

andere raakten ernstig onderkoeld.

Over hetzelfde onderwerp artikelen in

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en

Rijnstreek van 19 juli en Trouw van 23 juli
2012.

Ganzen van Schiphol weren met geld in

plaats van vergassing

Trouw, 31 juli 2012

De akkers in de buurt van Schiphol met de

vele achtergebleven graankorrels en andere

oogstresten zijn een waar luilekkerlandvoor

de vogels. Het Landbouw Economisch

Instituut (LEI) Wageningen heeft een

vergoedingsregeling voor de boeren uitge-
dokterd, die het probleem waarschijnlijk
efficiënterbij de bron aanpakt. Haal het

voedsel zo snel mogelijk weg en ontmoedig

zo het massale bezoek van de ganzen aan het

gebied rond Schiphol. De boeren moeten

binnentwee dagen na de oogst de oogstres-
ten onder de grond werken en krijgen een

vergoeding van *700,00per hectare voor het

verlies van de opbrengst van het stro. Dit

verlies krijgen de boeren zo vergoed.

Hollande op de bres voor producenten

ganzelever
Trouw, 31juli 2012

De Franse president Hollande probeerde een

eendenboer, producent van foie gras (ganze-

lever), uit de Gers een hart onder de riem te

steken. Nadat hij de loftrompet stak over het

‘grootse Franse product dat de makers tot een

eer strekt’ beloofde de president dat hij de

Amerikanen erop zal wijzen dat zij geen

vrijhandel kunnen propageren en tegelijker-

tijd foie gras uitsluiten. Volgens Hollande

voldoen deFranse eendenboeren aan ‘alle

Europese regels voor dierenwelzijn’. In

Califomië heeft men begin juli de delicatesse

foie gras verboden. Califomischerestaurants

die foie gras serveren riskeren, duizenddollar

boete.

Een vrijplaats voor vogels

Ontwikkeling natuurgebied De Schammer

verloopt razendsnel

Algemeen Dagblad/uitgave Amersfoort, 3

augustus 2012

Een enorm contrast is het, voor wie van
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Amersfoortnaar De Schammer fietst. Zo

ontwijk je de flats in de wijk Schuilenburg
en zo sta je oog in oog met een uitgestrekte,

open vlakte waar de natuur op veel plekken

ongestoord haar gang mag gaan, hier en daar

een handje geholpen doorHet Utrechts

Landschap. Het is een vrijplaats voor vogels.
Meeuwen, Scholeksters, Lepelaars, ze zitten

er allemaal. Zelfs de Patrijs is er al gesigna-
leerd en deKoekoek is er te horen. Vorig jaar
deden zelfs twee Flamingo’s De Schammer

aan.

Vogels remmen snelheid op de A7

Leeuwarder Courant, 8 augustus 2012

Zeldzame vogels zijn de reden waarom vanaf

1 september de maximumsnelheidop de A7

tussen Tijnje en Beetsterzwaag (een afstand

van ongeveer 10 km) overdag op 120 km/h

moet blijven. MinisterMelanie Schultz van

Haegen (WD) van Verkeer heeft de

Grontmij de situatie uitgebreid laten

onderzoeken. Overdag 130 km/h zou te veel

uitstoot van stikstofoxide opleveren waardoor

de natuur onaanvaardbaarzou worden

aangetast, ’s Nachts kan er wel zonder dit

risico 130km/h worden gereden.

Vogels voeren mag toch?

De Gooi- en Eemlander, 10augustus 2012

Een echtpaar in Huizen is door woningcorpo-
ratie De Alliantie gevraagd op te houdenmet

het voeren van vogels. Buurtbewoners

ondervonden overlast van onder andere

vogelpoep op ramen en tuinmeubilair.Zij
hebben via een handtekeningenactie hierover

geklaagd bij de wooncorporatie. Het echtpaar

voert niet alleenkruimels, maar schalen vol

met vogelveer.

Komt de Hop eindelijk terug? Eerste

broedgeval sinds 1995

Trouw, 13 augustus 2012

Het eerste geslaagde broedgeval van de Hop
in Nederland sinds 1995 is vastgesteld in

natuurgebied De Maasheggen in Noord-

Limburg. Een eeuw geleden was de Hop nog

een normale broedvogel in Twente, Achter-

hoek, Noord-Brabanten Limburg. Door het

vochtiger worden van de zomers, een sterke

afname van grote insecten en het gebruik van

bestrijdingsmiddelen is deze vogel verdwe-

nen. De kans dat de Hop echt terugkomt lijkt
niet zo groot daar de soort elders in Europa
sterk afneemt. Echter, door de klimaatveran-

dering rukken grote zuidelijke insecten op

richting Nederland en daar houdt de Hop erg

van.

Explosieve stijging aantal Lepelaars

Vechtstroom, 15 augustus 2012

Met het huidige aantal van 49 paartjes is de

kolonie Lepelaars in de Nieuwkoopse
Plassen in drie jaar tijd explosief gegroeid. In

nog geen drie jaar tijd is het aantal liefst

zestien keer groter geworden. In 2008 is de

Groene Jonker aangelegd in de Nieuwkoopse
Plassen. Deze moerasachtige natuur is een

succes gebleken. In het ondiepe, voedselrijke

water zoeken Lepelaars met succes met hun

kenmerkende snavel naar kleine visjes en

kikkers.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in

Trouw, eveneens van 15 augustus 2012.

Komt de Hop eindelijk terug?
Foto; Wim Smeets.
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Digitaal overzicht van alle vogels
Trouw, 22 augustus 2012

Waarnemingensite Dutch Birding lanceerde

een compleet digitaal overzicht van alle

vogels die vanaf 1800 tot nu toe in Neder-

land zijn gezien en gedocumenteerd. Het gaat

om ruim vijfhonderd verschillende soorten,

ook de heel zeldzame. Op een wereldwijd
totaal van ongeveer9.500 soorten lijkt

vijfhonderd niet zo veel, maar aangezien

Europa ongeveer zevenhonderd verschillende

soorten telt, is het een enorm aantal.

Vogeltjes dood door rupsengif

De Telegraaf, 23 augustus 2012

Tijdens de bestrijding van de Eikenprocessie-

rups in het Brabantse Sint-Anthonis hebben

meer dan duizend vogels de laatste jaren het

loodje gelegd door het gespoten gif. Bij
nestkastcontrole bleek dat enkele dagen na

spuitbestrijding van de Eikenprocessierups in

talloze nestkastenjonge vogels zijn gestor-

ven. Complete legsels van twaalfjonge

meesjes en vijf jonge Roodborstenzijn dood

aangetroffen. Ook onschuldige rupsen van

prachtige vlinders en motten gaan massaal

dood.

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


