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Problemen van deze tijd Jaap Taapken

De gevaren, mede door de mens veroorzaakt, liggen weer overal op de loer en

het is maar steeds weer een verrassing wat er het volgende voorjaar van

terugkeert. Van veel vogelsoorten worden dat er elk jaar weer opvallend
minder. Denk alleen maar eens aan de Zomertaling,

Ontspannen en uitgerust zijn wij van vakantie teruggekomen en hebben daar

al of niet de gelegenheid te baat genomen naar de vogels te kijken. Wij zijn
nieuwe ervaringen rijker geworden. Nu staan we voor het najaar waarin we ge-

zamenlijk weer vele aktlvitelten kunnen ontplooien. Tellingen houden, op de

bres staan voor vele soorten en voor talloze gebieden die het ten volle waard

zijn, zoals de beide Wasmeren en het Spanderswoud,

Ook andere terreinen vragen onze aandacht. Het Naardermeer, dat zo langza-
merhand te land, te water en in de lucht bedreigd wordt, heeft nu een nieuwe

bedreiging te verduren. Het tracé A van de Almere-spoorlijn is gekozen,

hetgeen nog meer versnippering van het gebied tussen Naarden, Diemen en Weesp

inhoudt en nog meer verstoring, onrust en lawaai teweeg zal brengen.

Lepelaar, reiger, Aalscholver en weidevogels zullen er onder moeten lijden.
Ons natuurmonument van "het eerste uur" komt steeds meer in de klem te zitten,

totdat er binnenkort geen uitweg meer is. Dan zullen de autosnelwegen, de ro-

tondes, de op- en afritten, de hoogspanningsleidingen en de spoorlijnen het

gewonnen hebben opdat de forensen, die zo graag in de natuur wilden wonen en

in Amsterdam "wilden blijven werken, vijf minuten eerder bij hun werk kunnen

zijn. Of om hen 's morgens vijf minuten langer te kunnen laten slapen en om

's avonds vijf minuten eerder bij het tv-toestel te kunnen zitten!

De Keverdijkse Polder zal eraan opgeofferd moeten worden.

Natuurbeschermingsorganisaties zeggen krachtig neen tegen rijksweg A6 en tegen
tracé A van de Almere-spoorlein, Minister Tuynman zegt dat het met de steeds

zeldzamer worden Aalscholver niet zo'n vaart zal lopen, want, zo zegt hij ;

'Er heeft zich dit jaar een grote kolonie in de Flevopolders gevestigd,
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Het is een bewijs van de uittocht van het Naardermeey, die wij een halt moeten

trachten toe te roepen!

De broedtijd is zo goed als afgelopen. De echte zomervogels staan op het

punt om te vertrekken of zijn al vertrokken. De trektijd staat voor de deur.

De massale uittocht is bij sommige soorten, als u dit leest, al begonnen.


