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In het Staatsblad in een aantal planten en dieren aangewezen die onder de bescher- 
ming van de natuurbeschermingswet gaan vallen. 
In een bijeenkomst die wij dit voorjaar met de heer Binsbergen van het ministerie 
van C.R.M. hadden, hoorden wij al iets hierover. Het lag toen in de bedoeling, naast 
de dierensoorten, een 100—tal planten als zodanig aan te wijzen. Dit blijken er nu 
ca. 35 te zijn geworden, zij het dan dat van verschillende families alle soorten 
beschermd zijn. Hoe dan ook, ik ben blij dat er in elk geval een begin is gemaakt. 
Van de beschermde planten komen de volgende in Noordwijk voor: 
Daslook   : Komt in een vrij groot aantal voor op "Offem". 
Zwanenbloem    : Deze kunnen we vinden in de sloten van de polders rondom het 

  dorp o.a. in de Noordzijderpolder en de Hoogeveense polder. 
Grasklokje    : Van de Klokjes groeit alleen het grasklokje in onze omgeving. 
Wilde Kaardebol : Is te vinden langs de Duinweg. Plant doet het goed in droog- 

    boeketten, vandaar ook dat deze plant zeer zeldzaam is  
     geworden. 
Zwolse anjer : Op fazanten voerplaatsen in de AW—duinen is soms dit anjertje 

  te vinden. 
Blauwe zeedistel : Te vinden in de reep voor het dorp en in de Zuidduinen. 
Aardakker  : Komt nog wel voor in AW—duinen, maar wordt daar steeds minder. 
Gevlekte orchis : Te vinden in Leeuwenhorst. 
Rietorchis  : idem. 
Knikkend vogel- : Komt zeldzaam voor langs Dunweg. Gewone vogelmelk is veel te 
melk en gewone     vinden in de plantsoengordel langs het sportveld aan de 
vogelmelk    van Panhuysstraat. 
Parnassia  : Een normaal voorkomende plant in natte duinen. Door wateront- 
         trekking en een betere waterhuishouding in de polders achter de 
     duinen thans hier verdwenen. In de AW-duinen is Parnassia zeer 
     zeldzaam. 
Sleutelbloem : Vroeger een algemene plant in de duinen. Nu geheel verdwenen.  

  Sleutelbloem komt nog zeer zeldzaam voor in de AW-duinen. 
Van de zoogdieren komen hier, behalve de bruinvis en de tuimelaar die soms voor 
de kust te zien zijn, verschillende soorten vleermuizen en de egel voor. 
De zandhagedis vertegenwoordigt hier de reptielen en is in het duin vrij algemeen. 
Van de amfibieën komen de gewone en rugstreeppad en de bruine en groene kikker voor. 
De gewone en kleine watersalamander kunnen we nog in de duinplassen vinden. 
De vissen vormen een groep waarvan bekend is. Mogelijk zijn er lezers die 
hiervan iets naders kunnen vertellen. 
Voorlopig zullen de beschermende maatregelen wel een theoretische zaak blijven.  
Ook al is het de bedoeling bepaalde controleurs vogelwet ook t.a.v. deze  
besluiten bevoegdheid te verlenen, zullen er nu nog weinig ambtenaren met op-
sporingsbevoegdheid zijn die voldoende kennis bezitten om in voorkomende  
gevallen te kunnen optreden. 
Ik zou daarom graag nog eens de raad van Jac. P. Thijsse willen doorgeven:  
Laat staan die plant, degenen die na u komen willen er ook van genieten!  
 

W.Baalbergen 
-------------- 

 

GEKNIPT UIT DE KRANTEN 

Geschoten gans neemt wraak!!!!! 
In Overijssel hadden twee jagers het gemunt op een koppel ganzen die op een  
hoogte van ongeveer 30 meter overvloog. Eén van de jagers ging op de grond  
liggen en wist vanuit deze positie twee ganzen te raken. Nu gebeurde het, dat  
één van de geschoten vogels boven op het hoofd van de jager terecht kwam.  
De man liep een hersenschudding en een bloeding in de mond op!!! De andere jager 
bleef ongedeerd.......... 

(Nw.Leidse Crt) 
-------------- 
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De paradijsvogel en de zwarte kaketoe sterven uit in Indonesië, zo meldt het 
Indonesische persbureau. Er zijn geen boswachters genoeg om het stropen van  
deze beschermde vogels te voorkomen. Ze brengen ongeveer 170 gulden per  
stuk op.. ..... 

(De Volkskrant) 
-------------- 

 
Dit voorjaar zullen in Italië meer dan 200 miljoen vogels, waaronder meer dan  
80 miljoen kleine zangvogels geschoten worden. Dit zijn bijna uitsluitend 
trekvogels, daar het inheemse wild in Italië nagenoeg geheel is uitgeroeid.  
Het Nederlandse comité "Mondiaal Alternatief" wijst er op, dat sinds 1968 
verschillende soorten trekvogels met 75 tot 81 procent zijn teruggegaan.  
Indien de vogelmoord niet wordt gestaakt worden de landen waar de trekvogels 
vandaan komen bedreigd door een ecologische ramp. Er zullen dan over ongeveer  
4 jaar geen vogels meer zijn om de insectenstand op peil te houden, met als  
gevolg een nog gevaarlijker toepassing van insecticiden. En dit zal tenslotte  
geen effect meer hebben, omdat de insecten voldoende afweer tegen het gif  
zullen ontwikkelen. 
Bij gebrek aan jachtwild zoeken de Italianen het ook in het buitenland. Het  
Duitse actiecomité tegen de vogelmoord heeft ontdekt, dat Italiaanse jagers  
een reusachtige pleisterplaats van trekvogels in Joegoslavië als doelwit  
van hun sport hebben uitgekozen. Joegoslavië, begerig naar het deviezen  
brengende "jachttoerisme", heeft het gebied in de buurt van Zagreb verpacht  
aan Italiaanse jagers voor 18.000 gulden. Zes jaar geleden bestond het plan  
hier een van de grootste vogelreservaten van Europa te stichten. Van dit plan  
is kennelijk afgezien, nu Italiaanse jagers kans hebben gezien dit gebied  
in handen te krijgen. De Italianen hebben bovendien broedplaatsen aan de 
Adriatische kust gepacht, om daar "op alles te schieten wat maar beweegt". 
Inmiddels is gebleken, dat het Italiaanse eiland Palmarola volledig van wild  
is "gezuiverd". De jagers zijn er in geslaagd de hele planten- en dierenwereld  
te ruïneren. Omdat dit op meer plaatsen in Italië het geval is, zoeken de  
jagers nu "nieuwe gebieden" in Joegoslavië en Hongarije .......... 

(Trouw,Telegraaf) 
 
 

 
 

Op de Veluwe komen nieuwe rustgebieden voor grofwild en stootvogels. Ze zijn  
nodig omdat de stormen nogal wat oude houtopstanden, waartussen het wild  
leefde, hebben weggeslagen. Nu zijn er zeven stiltegebieden en dit worden er  
zeker tien. Uitbouw van het aantal rustgebieden is temeer noodzakelijk nu de  
stand van de stootvogels, in het bijzonder die van de buizerd, weer iets lijkt  
toe te nemen. De rustgebieden zullen eerst in de herfst van dit jaar kunnen  
worden aangelegd. Dat gebeurt in combinatie met herbebossing en herinrichting 
van gebieden die door de stormrampen zwaar beschadigd zijn..........  

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

 
Een milieubewuste witstaart te Naarden  
doet zijn behoefte thans boven de aarde.  
Hij heeft hiervoor gekozen 
omdat ondergronds lozen 
Een zaak is met grote gevaren! 

(Natuur en Milieuzorg) 
-------------- 

 
Samengesteld door  
L. van Duyn 

 
 
 
 




