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Nieuwe uitgaven

Vogelinventarisatie Duurswouderheide 1993-94-95

De kaartjes per soort achterin het rapport hadden mijns inziens wat duidelijker/overzichtelijker weergegeven kunnen worden.

Wie geïnteresseerd is in dit rapport zal dat ongetwijfeld bij Feenstra kunnen aanvragen. Schapedrift 34, 8426 GP Appelscha.

Dick Goslinga

Vogels en de wet Vogelbescherming heeft, nu de veldpolitie is weggevallen, en daarmee een deel van de controle en de

handhaving van de wet, een boekje uitgegeven, waarin wetten met betrekking tot natuurbescherming en in het bijzonder

vogelbescherming zijn uitgewerkt. Dit boekje is gericht aan de gewone burger en is als naslagwerkje te gebruiken, getuige de

herhalingen in de hoofdstukken. Het adviseert niet tot het overnemen van de taak van de veldpolitie, maar kan leiden tot meer

inzicht in wat wel en niet mag. De hoofdstukken zijn overzichtelijk ingedeeld.
Na een uiteenzetting van relevante wetten en instanties behandelt elk hoofdstuk een wet of deel van een wet en verklaart de

strekking ervan. Daarnaast wordt ingegaan op de praktijk met een aantal meer of minder uitgewerkte voorbeelden. Elk

hoofdstuk eindigt met adviezen over wat te doen bij het signaleren van overtredingen en misstanden. Adressen van instanties

waarnaar wordt verwezen, staat daar dan vermeld, maar ook in een adressenlijst achterin het boekje. Het boekje eindigt met

een aantal overzichten en lijsten.

De illustraties, voorzover niet verduidelijkend, zijn soms flauw en maken het geheel wat mij betreft niet toegankelijker voor de

lezer. Wetten lezen blijft taaie kost, ook al zijn ze vernederlandst. De praktijksituaties en adviezen evenwel zijn leesbaar. Het

formaat is handzaam, het boekje zou in een kontzak kunnen, zodat je ter plekke kan beoordelen, of je al dan niet iets strafbaars

ziet en wat je dan het beste kan doen. Het verdient wel aanbeveling om eerst het hele boekje te lezen, zodat je weet welk

hoofdstuk je moet hebben.

Als natuurbescherming en -behoudje ter harte gaat, is ditboekje een niet onbelangrijke aanvulling.

Hans Peeters en Hub Vroman, Vogels en de wet. Uitgave KNNV/Algemene Inspectiedienst/Vogelbescherming. ISBN 90-5011-

085-1.

Joke de Rover

Het rapport van H. Feenstra behandelt in het kort een gebieds-

beschrijving, heden en verleden, vegetatie en de huidige en toekomstige beheersvoering. Daarna volgen weersomstandigheden

en gebruikte methode. De resultaten worden eerst in tabelvorm vermeld, gevolgd door een uitgebreidere beschrijving per soort

waar het gaat om broedvogels. De niet-broedvogels worden daarna weer in tabelvorm vermeld.

De schrijver besluit met een hoofdstuk conclusies en een hoofdstuk discussie, beide één pagina. Het lijkt mij een beetje dubbel,

aangezien beide hoofdstukken min of meer hetzelfde zeggen. Niettemin blijkt uit de inventarisatiegegevens de onmiskenbare

waarde van het gebied voor een aantal rode lijstsoorten. Met name de Geoorde fuut springt eruit met een broedresultaat van

67% in 1995op 12 broedparen. Andere rode lijstsoorten zijn o m. Dodaars, Paapje, Roodborsttapuit en Geelgors.


