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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Canada, Noorwegen en Denemarken zijn overeen-
gekomen de jacht op ijsberen geheel te verbieden. Alleen de Eskimo's in Alaska 
Canada en op Groenland behouden beperkte jachtrechten.......  

(Arnhemse Crt) 
-------------- 

 
Een Japanse onderneming is in Brazilië begonnen toeristen te lokken om hen  
te laten deelnemen aan de walvisvangst voor de Braziliaanse kust. Dit is hier 
helaas nog mogelijk omdat diverse soorten van deze zeezoogdieren tweemaal per  
jaar langs dit gebied trekken.......... 

(Artis) 
-------------- 

 
Dankzij een gift van meer dan 500.000 dollar van het World Wildlife Fund is  
het beroemde vogelmeer Lake Nakuru van een redelijke toekomst verzekerd. Met  
het geld zal de Keniase overheid de grond rondom het meer opkopen, dat, omdat  
het geen waterafvoermogelijkheden heeft, ernstig dreigde te vervuilen door  
afval uit de omringende landbouwdorpen. Naast ongeveer anderhalf miljoen 
flamingo's biedt het meer een thuis aan tienduizenden vogels als pelikanen, 
ooievaars, lepelaars en vele soorten landvogels. Lake Nakuru is een sodameer  
met grote algenontwikkeling en een enorme populatie van kleine krabachtigen 
en insectenlarven die als voedsel dienen voor de vogels.......  
               (K.N.H.M.) 

-------------- 
 
Alken, zeekoeten en andere vogels uit de noordelijke zeeën hebben het de  
laatste jaren zwaar te verduren. Afgezien van de vervuiling door olie, die  
veel slachtoffers eist, blijken ook steeds meer residuen van chemische bestrij-
dingsmiddelen in de dieren te worden aangetroffen. Bovendien is het aantal dat  
in netten van vissers terecht komt en verdrinkt, zeer groot. Men schat dat er 
alleen in de wateren rond Groenland jaarlijks ongeveer een half miljoen zee- 
vogels worden gedood. Nog veel meer, men vermoedt omstreeks drie miljoen, sterven 
er jaarlijks in de netten van Japanse vissers in het noorden van de Stille  
Oceaan. En of dat dan allemaal nog niet genoeg is, schijnt het schieten van 
zeevogels vanuit bootjes die tot juist buiten de territoriale wateren varen 
een grote vlucht te hebben genomen in vooral Noorwegen en Frankrijk.......  

(Artis) 
-------------- 

 
De rendieren in de Finse provincie Sodankylaerae worden deze winter met 
reflectoren uitgerust omdat er zoveel ten offer vallen aan het verkeer. In het 
noorden van Finland worden elk jaar ongeveer 1700 rendieren bij het oversteken  
van wegen door auto's aangereden en gedood. Door het om de nek bevestigen van 
een reflector hoopt men dit aantal aanzienlijk terug te brengen.........  

(Arnhemse Crt) 
-------------- 

 
Op Antarctica wordt binnenkort een natuurpark gesticht. Dit natuurpark dat de 
eerste in zijn soort zal zijn op de wereld, wordt door de Verenigde Naties  
beheerd en moet de bescherming van fauna en flora van dat continent dienen.  
Maar of dit bescherming zal bieden tegen de luchtverontreiniging, de radioac- 
tieve neerslag en de DDT afzettingen in de vetweefsels van pinguïns en vissen 
lijkt niet waarschijnlijk, omdat al deze invloeden van buiten het continent  
komen ...... 

(ZH -post) 
-------------- 
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Een initiatief van de gemeenteraad van Zaandam, dat navolging verdient:  
Men wilde in een aantal straten bomen planten. Omdat het plaatsen van bomen  
in de trottoirs niet mogelijk was door de aanwezigheid van kabels en lei-  
dingen, besloot men de bomen in de voortuinen van de bewoners te plaatsen.  
Dit uiteraard met toestemming van de betrokken bewoners, die bovendien 
nog konden kiezen uit verschillende boomsoorten ...... 

(A.D.) 
-------------- 

 
Een aantal dier- en plantensoorten, die in Nederland met uitsterven bedreigd 
worden, zijn nu beschermd. Dit is een verheugende maatregel, omdat het blijk  
geeft van een veranderende mentaliteit ten opzichte van de natuur. Het is  
te hopen dat de controle op deze maatregel voldoende zal zijn, omdat anders  
het effect hiervan niet voldoende zal zijn voor verschillende planten en 
dieren.......... 

-------------- 
Samengesteld door  
L. van Duyn 

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

 
NESTKASTENCONTROLE NIEUW-LEEUWENHORST 1973 

In 1973 zijn de nestkastjes driemaal gecontroleerd t.w. op 14 mei, 25 mei  
en 17 juni. 
Van de 42 aanwezige kasten waren er 30 bezet (1972-31); een bezetting-  
percentage van 71%. 
 aantal nesten Gem.aantal eieren 
  1972 1973    1972 1973 
pimpelmees   14  16    10,6 10,3 
koolmees    9   8     8,7  7,7 
glanskop    2   -     9,0  -,- 
spreeuw    6   4     3,8  -,- 
ringmus    -   1     -,-  5,0 
matkopmees    -   1     -,-  -,- 

 
De gemiddelde uit voorgaande jaren: 

 
 1970 1971 1972 1973 

 eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli 
koolmees   8,5  7,5  10,2  8,1  8,7  6,1  7,7  ? 
pimpelmees  10,4  6,9  10,8  7,6 10,6  7,7 10,3  6,0 
 

 
Pim Lindhout 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




