
Er komen takkenbossen

in de polder-reservaten!

U herinnert zich nog wel dat wij in het geweer kwamen ''toen wij aan de

Knardijk tot onze ontzetting bemerkten, dat de laatste takkenbossen,,

ideale verblijfplaatsen voor tal van vogels, vooral voor uilen (rans-

en velduilen) in vlammen dreigden op te gaan. Na een telefonade en een

schriftelijke toelichting stuurde de Dienst der Zuiderzeewerken een te-

leurstellende brief: " takkenbossen trekken ongedierte aan en moeten

daarom snel worden, opgeruimd". Daarop hebben wij ons standpunt: " tak-

kenbossen zijn dus belangrijk want zij trekken roofvogels aan, die dat

ongedierte verdelgen" uitvoerig toegelicht toegezonden aan

allerlei rijksdiensten en natuurbeschermingsorganisaties.

De reacties waren toen gelukkig positief en dat mag, een zeer verblijdend

teken worden genoemd, Onderstaond de brief van prof. R.H.A, van Duin,

onderdirecteur van de Rijksdienst voor de Itfeselnoerpolders,

J.L.M. Bos

'» Met genoegen he.b ik kennis genomen van Uw suggestie om in nieuw te

vorme.n natuurterreinen takkebossen te plaatsen ten behoeve van

pleisterende vogels. Het belang van takkebossen voor vogels was reeds

eerder aangetoond, daar de vroeger in de Noordoostpolder aanwezige

rijshoutstapels bekend waren om hun velduilenpopulatie, Het laten lig-

s-en van takkebossen op plaatsen die door. de Dienst der Zuiderzeewerken

worden beheerd, zal in verband met de uit tq voeren

werkzaamheden, wellicht niet moge
1 ijk zijn,

In de natuurgebieden die in Oostelijk

Flevoland zijn en worden ingericht en

door de Rijksdienst voor de IJsselmeer-

polders worden beheerd, is Uw la-

bossen idee” zeker uitvoerbaar.

Bijgaand zend ik U ter informatie een

overzicht van de door R.IJ.P, uitge-

voerde natuurbouw in Oostelijk Flevo-

land, Het ligt'in de bedoeling in een

van de terreinen takkebossen te depo-

nerén.

Drs» H, de Jong, bioloog bij de R,IJ,P,

zal U hieromtrent op de hoogte houden.

U dankend voor Uw suggestie,

Prof, R.H.A. van Duin

Ransuil

Eerst een telefoontje (een langdurig gesprek), vervolgens een mededeling

op de jaarbijeenkomst van de Contactcommissie voor Vogelwerkgroepen en

ten slotte de officiële brief........

Er komen takkenbossen in de toekomstige reservaten on de IJsselneer-

polders! De actie heeft dus succes gehad!
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