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Consulentennieuws

Consulentennieuws

Jan Glas

Hortusdagen

Tijdens de Hortusdagen op 16 en

17 september waren Avifauna en Vo-

gelbescherming weer present met een

gecombineerd info-/voorlichtings-

standje. Er is voor f 303,- verkocht

aan Vogelbeschermingsar t ike len
.

De

winst hierop van f 50,- heb ik over-

gemaakt op giro 7519 van het comité

Trekvogels te Zeist. Ook werd de

handtekeningenactie van Vogelbe-

scherming tegen de moord op onze

zangvogels in Spanje gesteund, 650

handtekeningen werden geplaatst.
Veel informatie over alles wat met

vogels te maken heeft, werd weer

verstrekt en er konden'enkele nieuwe

leden worden ingeschreven. Jan Neu-

teboom, Ronald Nuiver en Pieter

Tepper hartelijk dank voor jullie

medewerking,

Jacht

Op één middagje wildbeheer in Oost-

Groningen zijn (schrik niet!) voor

de lol 46 patrijzen vermoord. Hoe is

het mogelijk dat dit in 1989 nog kan

gebeuren?

In 1969 maakt Grzimek in deel 7 van

'Het leven der dieren' melding van

een dramatische achteruitgang van

bijna alle hoenderachtigen in geheel

Europa, toch worden anno 1989, via

advertenties in het clubblad van de

jagers, jachtpartijen op hoenderach-

tigen in de ons omringende landen

aangemoedigd.

Hoe algemeen de patrijs vroeger was,

tonen bijvoorbeeld enkele gepubli-

ceerde afschotcijfers. 'In 1753

schoot de toenmalige Keizer van

Oostenrijk met 22 jagers in drie

weken tijds in Bohemen 19545 patrij-

zen.
' Nog maar 50 jaar geleden was

het mogelijk dat drie jagers tussen

Slddeburen in het Slochterbos over

de 1000 patrijzen afschoten in één

jachtseizoen. Nu, in 1989, wordt

dus de restpopulatie nog verder

uitgedund.

Vogelbescherming 'Advocaat van de

wilde vogels 1 is dan ook met recht

begonnen met de zogenaamde elf soor-

ten actie. Alle grote grondeigenaren
als gemeenten, maar ook bijvoorbeeld
het Havenschap Delfzijl zijn aan-

geschreven door Vogelbescherming met

het verzoek om de bekende elf soor-

ten uit te sluiten van de plezier-

jacht. Honderden gemeenten door het

gehele land hebben hierop positief

gereageerd, zo ook het Havenschap

Delfzijl. Dat wil dus zeggen dat er

in het Eemshavengebied niet meer op

patrijzen mag worden gejaagd.
Zien jullie tijdens het vogelen dat

er toch op één van de elf soorten

wordt geschoten: graag even door-

geven aan ondergetekende of aan één

van de bestuursleden van onze vere-

niging. Ook meldingen van andere

jachtcalamiteiten stellen we zeer op

prijs. In een 'Gors' voor het vol-

gend jachtseizoen zal ik een totaal-

beeld van onze provincie geven.

Bij alle aandacht die in de Grauwe

Gors wordt besteed aan vogelonder-

zoek (inventarisaties, tellingen)

dreigt de vogelbescherming soms wat

op de achtergrond te raken. Deze

nieuwe rubriek is bedoeld om daarin

verandering te brengen. De rubriek

zal bestaan uit bijdragen van de

provinciale consulenten van Vogel-

bescherming: nieuwtjes, mededelin-

gen, verslagen van acties, oproepen

tot medewerking.

Deze eerste aflevering is gevuld

door Jan Glas, één van de consulen-

ten, In een volgend nummer meer over

wie de consulenten zijn en wat ze

doen.
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Raamslachtoffers

Slachtoffers van verkeer en van

elektriciteitsleidingen vergen een

paar miljoen vogels per jaar. Ook is

bekend dat bijvoorbeeld gekleurde

ballen of krullen aan de bovenste

draden van elektriciteitsleidingen

het aantal dode vogels aanzienlijk

reduceren. Over raamslachtoffers

zijn echter weinig gegevens voorhan-

den. Toch heeft iedereen wel eens

een vogellijkje opgeraapt van onder

het raam of glazen windscherm.

Vogelbescherming en de KNNV gaan in

een gezamenlijke actie informatie

verzamelen over het aantal raam-

slachtoffers en de omstandigheden
waaronder vogels tegen glas aanvlie-

gen. Hiervoor is de hulp nodig van

veel vrijwilligers. Woont u in een

huis met veel glas of werkt u op een

kantoor waar regelmatig vogels tegen

dood vliegen: Hans Peeters (Vb), Jan

Willem Vergeer (KNNV), telefoon

(03404) 2 54 06, of ondergetekende
houden zich aanbevolen voor de door

u gemaakte aantekeningen.

Zelf heb ik een paar jaargangen van

'Het buiten binnen' (contactblad van

de vereniging Vrienden van het Na-

tuurmuseum) nageplozen op doodsoor-

zaken van binnengebrachte voor pre-

paratie geschikte vogels. Bij een

totaal van 168 vogels waren 54 raam-

slachtoffers (32%). Opvallend is een

aantal van 6 dode houtsnippen. Zie

tabel.

Adres auteur:

Kappershuttenweg 11

9627 TD HELLUM

(05983) 18 46

tabel

Groenling 2

Draaihals 1

Houtsnip 6

Grasmus 1

Fitis 3

Tjiftjaf 1

Bef11jster 1

Merel 4

Groene specht 1

Koolmees 2

Pimpelmees 1

Vink 6

Boomvalk 1

Sperwer 3

Havik 1

Roodborst 4

Tapuit 1

Keep 1

Zwartkop 1

Ransuil 1

Gr. b. specht 1

Gekr. roodstaart 2

Boompieper 1

Gierzwaluw 1

Zanglijster 1

Goudhaantje 3

Bonte vliegenvanger 2

Braamsluiper 1


