
De Ooijpolder

In de Groenlanden worden 76 soorten

braadvogels aangetroffen. Wat soor-

tensamenstelling en dichtheid be-

treft neemt dit gebied een unieke

positie in op de lijst van Neder-

landse broedvogelterreinen. Als il-

lustratie dient de hierna volgende

lijst:

Fuut 6
paar

Wouwaapje 9
,,

Roerdomp 5
,,

Zomertaling 8
,,

Tafeleend — .......7
f f

Kuifeend 3
,,

Waterrad 8
,,

Klein Waterhoen-*-- 2
,,

Porceleinhoen —- 1
,,

Kwartelkoning -2 paar

Meerkoet 65
,,

Zwarte Stom 50
,,

Blauwborst 5
,,

Grote Karekiet 16
,,

Kleine Karekiet 53
,,

Bosrietzanger 14
,,

Rietzanger 40
,,

Pitis 55
,,

Tjiftjaf 29
, ,

Als waarschijnlijke broedvogels

kunnen daaraan nog de Kwak en de

Bruine Kiekendief worden toegevoegd.

De Bizonbaai.

Deze baai, die het resultaat is van

een recente, tamelijk diepe ont-

gronding, bezit voor "blijvende"

organismen een lage potentie. Voor

trekvogels is het gebied evenwel

van grote betekenis, vooral in sa-

menhang met een soortgelijk bagger-

gat bij Kekerdom, de Kaliwaal. Af-

hankelijk van verstoring in gebie-

den aan de bovenloop van de Waal of

in een van beide terreinen vindt

een voortdurende uitwisseling
plaats van grote groepen eenden en

zwanen. Beide gebieden vormen een

belangrijke schakel in de reeks van

waterwildgebieden in Europa. De be-

tekenis als waterwildrefugium wordt

duidelijk geïllustreerd door het

volgende overzicht, waarin de hoog-

ste aantallen waargenomen soorten

zijn verwerkt:

Tafeleend 1 5000 ex,

Kuifeend 5000 ex.

Meerkoet 6000 ex.

Wilde Eend 4000 ex.

Rietgans 2000 ex.

Smient 2000 ex.

Zaagbok-- 1500 ex.

Pijlstaart 1250 ex.

Kleine Zwaan— 500 ex.

Slobeend 200 ex.

Nu we op 10 december a.s. een ex-

cursie gaan ondernemen naar boven-

genoemde polder, lijkt het niet on-

dienstig hierover iets in ons blad

te vertellen.

Het is een wijd en zijd vermaard

uiterwaardgebied ten oosten van

Nijmegen met veel kolken, strangen

en tickelgaten, uitgegraven door de

steenfabrieken. Het vogelleven is

er zeer rijk, vooral bij de Oude

Waal en de Bizonbaai. Als kern van

de Ooypolder kan men wel de groen-

landen beschouwen. In de Oude Waal

komen broedsoorten voor als Fuut

(22 paar), Wouwaapje (3 paar), Wa-

terval (9 paar), Porseleinhoen (1

paar), Kwartelkoning (2 paar),

Zwarte Stern (21 paar), Grote Kare-

kiet (14 paar) en vele andere. Ook

de trekvogels vertonen een grote

diversiteit. Zo werden hier o.a.

waargenomen: Roodkeel- en Pareldui-

ker, Roodhalsfuut, Kwak, Purperrei-

ger, Krooneend, Casarca, Witoogeend,

Wespendief, Slechtvalk, Witvleugel-

stem en Klapekster, ’s Winters

verblijven hier veel zwanen en een-

den, vooral duikeenden, o.m.: Non-

netjes, Toppereenden en Middelste

en Grote Zaagbekken.
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Zeldzame doortrekkers zijn: IJs-

duiker, Parelduiker, Roodkeeldul-

ker., „Toppereend, Krooneend, Grote

Zeeëend, Dwerggans, Zeearend, Vis-

arend, Kraanvogel, Grote Trap en

Rosse Pranjepoot.

De broedvogelfauna.

In totaal zijn van do Ooij 97 soor-

ten broedvogels bekend. Als eerste

karakteristiek moet in relatie tot

de totale Nederlandse broedvogelbe-

volking -de-grote rijkdom aan water-

en rietvogels worden genoemd. In

het bijzonder Fuut, Roerdomp en

Wouwaapj e, die ia de uiterwaarden-

gebieden een belangrijke versprei-

ding hebben, bereiken in de Ooij

een opvallende dichtheid. Met acht

broedende--eendesoorten bestrijkt de

Ooijpolder de volledige lijst van

'Nederlandse broedvogeleenden. Met

uitzbhdering van het Kleinst Water-

hoen behoren alle soorten van do

zeldzame rallenfamilie tot de

broedvogels van de Ooij. Buitenge-
woon rijke rietvogelpopulaties, o, a,

Blauwborst, Bosrietzanger en Grote

Karekiet, vindt men in het gebied

van de Oude Waal, de Groenlanden en

de Ooijsche Graaf. Ook de rijke

weidevogelpopulatie met meer dan

450 broedparen mag niet onvermeld

blijven, evenals Visdief en Zwarte

Stem, die in Nederland steeds meer

bedreigd worden. Paapje on Rood-

borsttapuit vormen een duidelijke .

indicatie voor het nog voldoende

voorhanden zijn van heggen en stru-

welen in het landschap. Een volle-

diger beeld van de soortensamen-

stelling werd reeds gegeven in de

beschrijving van de afzonderlijke

gebieden.

De trekvogelfauna.

Ook het aantal soorten trekvogels
dat in de Ooij is waargenomen is

zeer groot, nl. 98., Als trokvogel-

gobied hoeft de Ooijpolder, met Ou-

de Waal, Bizonbaai en Kekerdomse

Waard, internationale betekenis,
vooral als pleisterplaats voor ca.

20,000 duikeenden. Behalve in de

duikeenden toont de Ooijpolder een

grote diversiteit in doortrekkende

duikers, futen, reigers, zaagbok-

ken, roofvogels en steltlopers, w,o.

vele zeldzame soorten als IJsdui-

ker, Parelduiker, Zeearend, Visa-

rend, Grote Trap, Witvleugelstern,
Rosse Pranjepoot en Krekelzangen.
Ook voor ganzen heeft de Ooijpolder
betekenis: alle in Nederland regel-

matig voorkomende soorten worden in

het gebied waargenomen. Vooral de
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Rietgans komt in grote aantallen

voor, waarschijnlijk a 3000 indivi-

duen.

Helaas is de Ooijpolder, evenals zo

vele andere natuurterreinen, een

bedreigd gebied. Nadat de Nijmeegse

stadsuitbreiding in de Ooijpolder

gelukkig door de Minister van

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-

dening werd afgewezen, kwamen er

plannen voor een autosnelweg en een

bochtafsnijding van de Waal, waar-

door dit unieke gebied verminkt zal

worden. Zoals overal elders, moeten

ook hier de voorstanders van na-

tuurbehoud vechten om dit waarde-

volla gebied voor hot nageslacht te

bewaren. Hopenlijk zullen zij hier-

in slagen. Maar zolang economisch

gewin boven een leefbaar milieu

wordt gesteld, moeten wij alle mo-

gelijke krachten mobiliseren om

dergelijke aanslagen op natuurge-

bieden af te slaan.

G.Heise.

(De gegevens voor bovenstaand arti-

kel werden ontleend aan het artikel

van dr.E.v,d.Marei in "Natuur en

Landschap", 24ste jaargang nr. 3,

herfst_1970)_

De plannen voor de bochtafsnij ding

van de Waal zijn onlangs weer in

het nieuws geweest, o.a. in een af-

levering van het NOS-programraa "Van

gewest tot gewest". Do Waal, die bij

Nijmegen enkele scherpe bochten

maakt, kan het scheepvaartverkeer

hier niet meer voldoende verwerken,
aldus de Minister. Vooral de duwbo-

ten zouden veel hinder van de boch-

ten ondervinden. Voor de bochtaf-

snijding werd een traject door de

Groenlanden gekozen. Natuurbescher-

mers protesteren fel; de plaatse-

lijke bevolking voelt ook niets

voor dit plan, omdat men hierdoor

op een eilandje komt de zitten, Ho-

pelijk zullen de plannen nimmer

worden uitgevoerd.

Red.

Natuurmonumenten koopt het Zwanen-

water, een prachtig duingebied bij

Callantsoog in Noord-Holland. In

deze duinen, 580 ha. groot, liggen
twee uitgestrekte duinmoren. Het

Zwanenwater is bekend om zijn vogel-

rijkdom, vooral i.v.m. de Lepelaars,
die hier sinds vele tientallen jaren
elk voorjaar komen broeden.

De aankoop van het Zwanenwater kost

Natuurmonumenten bijna miljoen

gulden.Rijk en provincie subsidiëren

ons in aanzienlijke mate, maar niet

voor de volle 100%. Natuurmonumenten

komt nog ƒ 600.000 tekort. Wilt U ons

helpen dit bedrag bijeen te brengen ?
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