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het oog verliest dat ook de kraaiachtigen zangvogels zijn. 
Adriaan Dijksen vertelde over de langdurige broedvogeltellingen die hij samen 
met zijn broer Lieuwe op Texel uitvoert (al sinds het begin van de jaren zestig). 
Hij wilde aantonen dat de amateur-ornithologen een belangrijke bijdrage kun-
nen leveren aan de oplossing van het kraaiachtigen-vraagstuk. Uit de tellingen 
bleek dat tot nu toe de kraaienstand (= alle corviden) op het eiland verdubbeld 
was. De overige zangvogelstand was evenwel ook ruim verdubbeld en zelfs was het 
aantal soorten toegenomen. Deze uitkomsten waren voor hem reden om te twijfelen 
aan de slechtheid van de kraaiachtigen. 
Na de pauze volgde de heer dr . W.J.Doude van Troostwijk, directeur van de Directie 
Faunabeheer. 
Hij had het over kraaien en de jachtwet. De inhoud van zijn betoog was niet erg 
interessant omdat hij heel duidelijk iedereen (SKF en KNJV) te vriend wilde hou
den en daarom steeds meerdere slagen om de arm hield. Hij zag geen reden om naar 
aanleiding van de resultaten van de onderzoeken van het R.I.N. maatregelen te 
overwegen of te nemen om bijvoorbeeld meer kraaien een schoontijd te geven. 
Als laatste in de rij volgde Hans Niessen, bestuurslid SKF, die het erg kort 
hield omdat, zoals hij zei, eigenlijk alles wat hij wilde zeggen al door ziJn 
voorgangers was opgemerkt. De volgende keer wilde hij dan ook vroeger op het 
programma staan. 
Overigens sprak hij zijn bevreemding uit over het feit dat de beschermers altijd 
maar weer met volledig onderbouwde onderzoeksresultatenmoeten opdraven om een 
regeling af te schaffen die historisch gegroeid is (de jacht op kraaien bijvoor
beeld) en op geen enkele wetenschappelijke basis berust. 
Hierna volgde een tamme forumdiscussie waarna om 16.30 uur de voorzitter de dag 
sloot. 

N.B.: Het is de bedoeling de tekst van deze dag gebundeld uit te geven. Meer 
hierover volgt in Argus , het tijdschrift van Krities Faunabeheer. 

Steven Schoevaart 

VESTIGING VAN PUUT IN BINNENSTAD DEFINITIEF EEN FEIT 

Na een begin met 1 of 2 nesten in 1981 werden nu op tenminste 6 plaatsen binnen 
de grachtengordel nesten gebouwd, waarvan er zeker 3 een succesvol broedsel tot 
gevolg hadden. De schaarste aan g~schikte broedplaatsen en nestmateriaal lijken 
de grootste belemmeringen om van de Fuut een algemene stadsvogel te maken. De 
grachten schijnen overigens vol met vis te zitten. Tijdens een kortgeleden gehou
den wedstrijd tussen "sportvissers" bij de Kloveniersburgwal werden tientallen 
vissen gevangen terwijl tussen het woud van hengels, draden en dobbers ~en futen
gezin met minstens zoveel succes aan zijn trekken kwam. 
De foto's laten de Futen zien die op een vlotje in de Keizersgracht bij de 
Utrechtsestraat broedden. Over gebrek aan belangstelling hadden ze daar niet te 
klagen en ook de buurtbewoners lieten blijken met het geval mee te leven. Vier 
kleine Fuutjes waren het fraaie resultaat. 
Let u volgend jaar op Futen in de binnenstad zodat we deze opmerkelijke ontwik
keling op de voet kunnen blijven volgen. 
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