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GEKNIPT UIT DE KRANTFN 

 
Ook de dierentuinen gaan bijdragen leveren om aan de ontstellende achteruitgang  
van de stootvogels in het algemeen een halt toe te roepen. Was het enige tijd  
geleden het dierenpark Wassenaar dat een aantal oehoes uitzette in de Eifel  
in West-Duitsland waar deze vogels vrijwel verdwenen zijn uit hun natuurlijke 
omgeving, nu is het Artis, dat 4 torenvalken (door geboorten was het aantal toren-
valken zo groot geworden) die in Artis verbleven, in vrijheid gesteld konden  
worden. De valken kregen, voordat zij werden losgelaten, een grondige jachttraining 
van een valkenier................. (uit Artis) 
 

---------------- 
 
Het is nu zover gekomen, dat Engelse dierentuinen leeuwen uit gaan voeren naar  
Zuid-Afrika, om de aldaar aanwezige wildparken te bevolken....... (uit A.D.) 
 

---------------- 
 
In de Australische staat Victoria is de vangst van haaien en de verkoop van de  
meeste soorten haaienvlees verboden, omdat in 70% van het haaienvlees dat in  
Victoria verkocht wordt teveel kwik is aangetroffen. Deze maatregel is genomen,  
omdat in Japan enige jaren geleden ruim 200 personen gestorven zijn na het eten  
van met kwik besmette vissoorten.............(uit Kon.Ned.Heidemij) 
 

---------------- 
 
De Amerikaanse maatschappij AMOCO gaat nu een derde boring naar gas doen in de  
duinen bij Bergen en Schoorl. Nu in het Pirola-vlak, een beschermd natuurgebied  
(de naam zegt al genoeg!!!). De gemeenten Bergen en Schoorl en de Provinciale  
Staten van Noord-Holland zijn er tegen en de Tweede Kamer heeft zelfs een motie 
aangenomen die de boring afkeurt. Slechts op grond van een enkele jaren geleden  
door de Kroon verleende concessie mag AMOCO boren. Minister Langman van Econo- 
mische Zaken voerde in Avro's Televizier aan, dat hiermee de rechtszekerheid  
gediend is. Maar ik vraag me nu af, gaat in een democratische staat de rechts-
zekerheid van één onderneming (of particulieren) boven het algemeen belang?  
Een eventueel compromis kan b.v. bereikt worden door schadevergoeding.......... 
(n.a.v. een bericht in De Telegraaf) 
 

---------------- 
 
Gelukkig hebben de Gedeputeerde Staten van Friesland besloten om de NAM te ver- 
bieden om op Terschelling een boorlocatie aan te leggen. De door de NAM gevraagde 
vergunning werd vorig jaar door BenW van Terschelling geweigerd, maar de Gemeente- 
raad dacht daar i.v.m. de plaatselijke economische belangen anders over. Dankzij  
de vele bezwaarschriften die bij G.S. werden ingediend, onthielden G.S. hun goed-
keuring aan de verleende toestemming..........(uit A.D. 
 

---------------- 
 
Eindelijk gaat men in India de tijger beschermen. Van dit dier liepen er omstreeks 
1900 nog zo'n 50.000 rond in India. Nu zijn er nog slechts 2.000 van overgebleven.... 
(uit A.D.) 
 
 

---------------- 
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De Belgische Rijkswacht heeft een goede vangst gedaan. Men heeft een vogelvanger 
Betrapt, die niet met klapnetten, maar met Japanse mistnetten werkte. Met deze 
netten ving de boosdoener duizenden vogels. De politie vond tientallen kisten met 
duizenden geplukte vogels die klaar stonden voor verzending. Uit de aanwezige veren 
kon opgemaakt worden, dat, behalve veel goudvinken, groenlingen en putters, ook de 
in Be1gië bijna verdwenen appelvinken waren gevangen.........(uit A.D.) 
 

---------------- 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een ontwerpstreekplan opgesteld voor het 
stroomdalenlandschap van de Drentse Aa. Aan de landbouw zijn ingrijpende beper-
kingen opgelegd om de unieke landschapsstructuur te behouden. Er mogen geen cul-
tuurtechnische verbeteringen ingevoerd en geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest 
gebruikt worden. Deze maatregelen mogen niet ten koste van de boeren gaan en  
daarom zullen de bedrijven worden opgekocht. Het beheer zal worden gevoerd door 
Staatsbosbeheer. Verder zijn er natuurschoongebieden aangewezen die aan de landbouw 
onttrokken worden en weer in heide omgezet zullen worden. (kon.Ned.Heidemij.) 
D.i. naar mijn mening een goed voorbeeld wat er in veel gebieden gedaan kan worden 
aan het landschap. Ook kan men hier de grote overschotten in de landbouw enigszins 
beperken. 
 

---------------- 
 
In de strijd tegen de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan heeft de 
Stichting Vijfde Baanbos op de plaats waar die baan zou komen een stuk grond  
weten te bemachtigen. Op deze grond zijn nu door particulieren ongeveer 4.000  
bomen geplant. Als Schiphol de plannen voor deze vijfde baan toch doorzet, dan zal 
dat een heel probleem worden,omdat niet één boomeigenaar zijn eigendom vrijwillig 
zal weghalen. Daar zal vermoedelijk dan een onteigeningsprocedure op volgen die 
jaren zal vergen.......(weekblad) 
 

---------------- 
 
In Engeland heeft men nu een organisch vervangingsmiddel ontdekt voor DDT. Het is 
KNOFLOOK. Men heeft de olie uit de knoflook geïsoleerd, er een emulsie van gemaakt 
en er een strooimiddel aan toegevoegd. Praktijkproeven toonden aan, dat slechts  
± 10% van de bespoten insecten (luis, uienvlieg) in leven bleef. Tests op de gif-
tigheid voor dieren gaven enige vreemde resultaten te zien. Konijnen bleken beter 
bestand tegen de myxomatose en ingewandsinfecties te zijn en kippen werden minder 
gevoelig voor infecties aan de luchtwegen ...........(Kon.Ned.Heidemij.) 
 

---------------- 
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