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Consulentennieuws

Alarmerende roofvogelvervolging in de omgeving van het Gruno-strand

Vogelaars die dit gebied eens willen

bezoeken, of van plan zijn dit te

doen, wil ik vragen ogen en oren goed

de kost te geven.

Misschien is er iemand bereid om

komend winterseizoen hier een plaat-

selijke roofvogelinventarisatie op te

zetten. De populieren-plantages vor-

men vermoedelijk een aantrekkelijke

slaapplaats voor overwinterende die-

ren, en zo ook een gemakkelijk doel

voor kwaadwillende lieden.

Ondanks alle toezeggingen van de kant

van de jagers gaat ook op andere

plaatsen de vervolging van roofvogels

gewoon door. Zo werden er bijvoor-

beeld kiekendievenesten met eieren

kapot getrapt op het Hondshalstermeer

en op het industrieterrein té Delf-

zijl.

Er is een wereld van verschil als men

dan in het Nieuwsblad van het Noorden

(24-8-1991) leest: 'Kiekendieven

gered van maaibalk op het land van

boer Beukema te Vierhuizen.' Hij

krijgt dan ook een boek van Avifauna.

Proficiat.

Jan Glas

(05983) 18 46

Tabel:

Overzicht geschoten en vergiftigde roofvogels omgeving Gruno-strand

Roofvogels kunnen maar beter door-

vliegen als ze in de richting van de

gemeente Slochteren trekken: sinds

20 september 1988 zijn in de omgeving

van de camping Gruno-strand - tussen

Harkstede en Ruischerbrug - veertien

dode roofvogels gevonden. Hierbij was

helaas ook weer een Rode Wouw. Het is

een van de circa 30 vergiftigde wou-

wen die in de laatste zes jaar in

ons land gevonden zijn.

Onderstaande tabel geeft de gevonden

soorten, de vindplaatsen en de doods-

oorzaken weer. De vindplaatsen zijn

aangegeven op bijgaand kaartje; ze

liggen maar enkele kilometers uit

elkaar. De vogels van punt 1 en 5

zijn er in het donker langs de weg

neergelegd. Deze acht slachtoffers

zijn onderzocht door het C.D.I (Cen-

traal Diergeneeskundig Instituut

Lelystad). De geschoten vogels waren

geschoten met een JACHTGEWEER, 3 mm

hagel. Er zijn dus aanwijzingen; de

politie en de A.I.D. (Algemene In-

spectiedienst) zijn bezig met een

onderzoek. Als dit niets oplevert,

wordt er tipgeld uitgeloofd.

20-09-1988 punt 1 Br. kiekendief geschoten C.D.I.

Br. kiekendief geschoten C.D.I.

Torenvalk geschoten C.D.I.

Buizerd strychnine C.D.I.

dec. 1990 punt 2 Buizerd geschoten

03-02-1990 punt 3 kiekendief 9

punt 4 Br. kiekendief te oud voor onderzoek

Br. kiekendief te oud voor onderzoek

Buizerd geprepareerd
31-07-1991 punt 5 Havik geschoten C.D.I.

Rode wouw parathion C.D.I.

02-08-1991 punt 5 Torenvalk in onderzoek C.D.I.

Torenvalk in onderzoek C.D.I.
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No. 11, 12, 13: Jacbt allecn
geopend van

half
uur voortontopgang lot 10.00 uur

voormiddagt.
Jachl op rotbrand en klcine rictgam it gr-

No. 17, It, 20 co 21: D.m.v. gereginreerde
eendekooien aelide opeoinguijdlb no. 15.

No. 15 l/m 27: licbl ectloun bij gebruik

van
m«haruKbt/’elektmche lokinatna-

mcntcn.

NB. Zie ook gewijaijdeverbod ganaejaebi
me: lokjtaUcn.

No. 26: Jacbt metocnco gctloun.
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O. Wild, (enoemd in art. 4, lid 1J W

24. Houtduii

29. Zwanc kraai

SO. JCauw

St. VLaanue goal

32. Eluter

S3. Koaijx
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No. 31 heefl teboomijd.

£. Overig wild

34. Boommxncr

37. Sueamulet

31. Du

39. Otter

40. Zechond

41. Wdde ku (tie or.35)

42. Rock

43. Borne krui

44. Eekboora

45. Buazing
44. Hcrmelija
47. Vttel

15s

15s

slS

slS

No. 42, 43, 44:Sind. 1977 gedoccn.

No. 47; Sind* 1917 gctloun.

Suggest!** voor

aanvulllngen ot

wljzlglngonIn

daze rubrlek kunl

u rlchlan sen:

H. Klunder,
Anton van

Dulnkerkao-

atraat 6,

S7SI XLDaurne,

tal. 04930-13433.

F. Vogel.(Vogclwct)

44. Rokmeeuw

49. Zilvcnnccuw

51. Huiunu.

52. Overige vogeltoorten

15s

15s
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Ter voorkoming ichade door bocbcrmde
vogebvergunningH nodig van CDK.

C. Repen van ciertn

53. Kiev it

a.Portland

b. overige pro viatic*

54. Gcvcde/d wild, tie D

55. Eeodea binnen kooikring

54. 'Redden' van neiien
gcv.
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No. 53: Vervoer cicrea im 2 dageonatluiiing
overopeobare wegen. Zoeken ca rapes met

■ekrifuliikc loeacmming grondgebruiker.

Na 54: Rapes allecn tijdem geopende jacKi-

diem vergunningnouden.

Na55; Koorkcr binnen aipaliagtkring v.w.b.

Na 54; Ab ondet
54,

allecn
ter iaaundbou-

dingvan bet wild.
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