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GEKNIPT UIT DE KRANTEN
In België is het helaas weer toegestaan om op beperkte schaal vogels te vangen.
Men mag vangen van 10 oktober tot 15 november met niet-automatische klapkooien.
De gevangen vogels mogen alleen dienen voor de bevoorrading van vinkeniers. Dit
zijn mensen die de vogels houden voor tentoonstellingen en zangwedstrijden. Hoewel men betoogt, dat er nu slechts een half procent van het aantal vogels gevangen
mag worden van het aantal dat voorheen in België uit de lucht werd gehaald. mogen
er toch nog 120.000 stuks worden gevangen t.w. 60.000 vinken, 10.000 putters, 5.000
fraters en verder goudvinken, appelvinken en verschillende soorten gorzen.
De bedoeling is, dat het aantal elk jaar opnieuw vastgesteld wordt en geleidelijk
wordt beperkt. Intussen zal er op gestudeerd worden hoe men de vogels die de vinkeniers voor hun "behartigenswaardige vorm van vrijetijdsbesteding" houden tot het
broeden in gevangenschap kan brengen, zodat de vangst tenslotte geheel overbodig zal
worden...............
(De Volkskrant)
-------------De fraaie beken in het gebied achter en om Winterswijk ondergaan "verbeteringswerkzaamheden". Deze werkzaamheden gaan echter ten koste van het daar aanwezige
- nog gedeeltelijk gave - landschap, zo zegt de Werkgroep Milieubeheer van de
Rijksuniversiteit te Leiden. Zij willen de werkzaamheden doen opschorten en zijn
voorstander van een werkgroep, die het gebied gaat ontwikkelen tot een nationaal
landschapspark ..............
(Recreatievoorzieningen)
-------------Voor de kust van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein mogen 242 zeehonden
worden afgeschoten. Dit is een teleurstellende maatregel, omdat de zeehonden toch
al zeer veel te lijden hebben van vergiftiging door kwik en gechloreerde koolwaterstoffen, de toenemende recreatie en de activiteiten bij opsporing en winning
van aardgas en olie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat er tussen
de Deense, Duitse en Nederlandse Wadden een uitwisseling plaats heeft van zeehonden, zodat de groepen van deze dieren, die op de Wadden van de drie landen voorkomen niet als afzonderlijke eenheden kunnen worden gezien. Nu doet het feit zich
voor, dat voor dezelfde populatie zeehonden in een deel van de Waddenzee een
jachtverbod geldt, terwij1 in een ander gedeelte de jacht wordt voorgezet..........
(De Telegraaf)
-------------Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben laten weten, dat zij ernstige bezwaren
hebben tegen het vellen van een rij bomen in de ruilverkaveling Holten-Markelo.
Velling betekent een aantasting van het landschapsschoon, zo menen GS. Deze aantasting
afwegende tegen de daarmee beoogde belangen van het landbouwverkeer achten zij niet
verantwoord..... .....
(Recreatievoorzieningen)

--------------
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Een enorm stuk natuurgebied in Midden-Limburg dreigt door massale ontgrindingen
verloren te gaan. Dit gebied ligt nabij de gemeente Heel en Panheel. Het totale
project omvat circa 450 hectare van het natuurgebied. Hierin liggen mooie landerijen
en weilanden in een lichtglooiend terrein, die worden onderbroken door bospartijen.
Verder liggen er ook nog ongerepte bossen en heidevelden.
Het verzet tegen dit project in Provinciale Staten was vrij zwak en haalde niet
meer uit, dan dat er toezeggingen werden gedaan voor herstel van het landschap in een
later stadium.
Nu blijkt wat dat inhoudt: de volgelopen grindgaten wil men aanpassen aan de watersport, waarbij de rust verder verstoord zal worden door de te verwachten invasie van
watersportliefhebbers.
In Midden-Limburg vraagt men zich af, waarom Gedeputeerde Staten zich zo opwinden
over het behoud van natuur en leefmilieu in westelijk Zuid-Limburg (Ternaaien)
terwijl de verwoesting van een van de boeiendste natuurreservaten van MiddenLimburg voor dit college geen probleem schijnt te zijn..............
(De Volkskrant)
-------------Hedendaags Limburgs spreekwoord: Als je veel geld wil verdienen moet je aan de
grond beginnen................
(Vrij Nederland)
-------------Ondanks het verbod om bestrijdingsmiddelen zoals gechloreerde koolwaterstoffen te
gebruiken, blijken de restanten, die vaak nog in bezit van boeren zijn, nog wel
incidenteel gebruikt te worden. Zo zijn in het begin van dit jaar in Utrecht,
Limburg en vooral Zeeland tientallen stootvogels en uilen, vooral buizerden, torenvalken en rans- en kerkuilen gestorven door vergiftiging met endrin. Deze feiten
tonen aan, dat voor zover dit nog niet gebeurd is, een provinciale ophaalactie voor
deze restanten zeer noodzakelijk is. Men kan deze stoffen dan in een verbrandingsoven
onschadelijk maken........
(De Telegraaf)
-------------Waarom moeten we olie uit het Midden-Oosten halen als ze al bij Lobith ons land
binnenstroomt....... ????????
(Vrij Nederland)
-------------Samengesteld door
L. van Duyn
Noorwegen bleek dit jaar voor diverse leden
van onze vereniging zeer in trek te zijn, vandaar
de twee reisverslagen. Het leek ons een aardig
idee deze twee indrukken van Noorwegen vlak na
elkaar op te nemen. Legt de heer Verweij toch
wel de nadruk op de flora, de heer van Duijn
doet dat niet, maar legt de nadruk toch wel
op de vogelwereld. Twee verslagen van hetzelfde
land, maar toch geheel verschillend.
De redactie

