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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Kievit: "Het valt me weer mee, dat ze het laatste kievitsei nog niet hebben 

   gevonden........ "   
(Vrij Nederland) 

-------------- 
 
De afdeling Beplantingen van Publieke Werken in Amsterdam gaat op een  
aantal plaatsen in de stad nestkasten voor gierzwaluwen ophangen. Men wil  
hiermee deze voor het milieu in Amsterdam belangrijke broedvogel meer 
broedgelegenheid verschaffen. Amsterdam telt waarschijnlijk één van de  
grootste gierzwaluwenpopulaties van Nederland. Men schat het aantal tussen  
5.000 en 25.000. De vogels hebben een voorkeur voor oude stadswijken en  
worden zelden broedend buiten die wijken aangetroffen. Zij hebben om te  
kunnen nestelen pannendaken met een afgeplatte kap nodig. Als gevolg van  
de stadsvernieuwing dreigen de Gierzwaluwen in Amsterdam in het gedrang  
te komen, omdat bij nieuwbouw niet meer van zulke daken worden toegepast.... 
 

(Nieuwe Krant) 
-------------- 

 
Protestacties zijn maar zelden nutteloos, vooral als er veel mensen aan  
meedoen. De Noorse regering is behoorlijk geschrokken van een Amerikaanse 
handtekeningenactie tegen de manier waarop de Noren op jonge zeehonden  
jagen. Er zijn daar in Amerika minstens 1.500.000 handtekeningen tegen de 
zeehondenmoord verzameld. De Noorse regering doet intussen haastige 
pogingen om een tegenoffensief in te zetten. Een "voorlichtingscampagne in  
de Amerikaanse pers" noemen ze dat, waarvoor ze de Brit Colin Platt hebben 
gestrikt, de directeur van de internationale organisatie voor dierenbescher-
ming(!!!!!:!). De mijnheer Platt heeft in een Noorse krant al verklaard, dat  
de Amerikaanse dierenliefhebbers zich afzetten tegen wat de Canadezen in het 
gebied van de St.Lawrencebaai doen, zegt hij. De methode van de Canadezen  
kan niet vergeleken worden met die van de Noren. De Canadese voorschriften  
zijn anders dan de Noorse en bovendien beschikken volgens hem de Noorse  
jagers over een betere uitrusting. Dit neemt echter allemaal niet weg, 
dat ze net als hun Canadese collega's de dieren gewoon doodknuppelen....  
 

(Trouw) 
-------------- 

 
Voor de visdief worden er in Middelburg nieuwe broedgebieden gecreëerd.  
Bij wijze van experiment zijn in de Middelburgse stadsgrachten drie grote  
vlotten vastgelegd, waarop de Visdieven dit voorjaar een broedplaats kunnen 
vinden. Het idee is afkomstig uit Zwitserland, waar een dergelijk experiment  
een groot succes is geworden. De vlotten, die in samenwerking met gemeente- 
werken Middelburg geplaatst zijn, hebben een oppervlakte van ruim 15 m2  
en zijn van hout. De bovenkant wordt bestrooid met een mengsel van zand 
en schelpen......... 
 

(AD) 
-------------- 
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Het schieten met hagel levert in sommige waterrijke gebieden ernstig gevaar  
op voor diverse soorten eenden, die niet door schoten worden getroffen.  
Het merendeel van de hagel treft geen doel en komt in het water of op de  
oever terecht. Op zichzelf zou dit niet zo erg zijn, maar in enkele streken  
kan het bij eenden loodvergiftiging veroorzaken, zoals het geval is in de 
Camargue, de Rhônedelta in Zuid-Frankrijk, waar zeer zwaar wordt gejaagd.  
Onder normale omstandigheden slikken eenden om de spijsvertering te  
bevorderen allerlei, klein hard spul in - grit. Nu is dit in de Rhônedelta  
niet of nauwelijks aanwezig en vandaar dat de eenden dan ook hagel naar  
binnen werken. Dientengevolge kan er lood in het bloed komen, hetgeen bij  
zware vergiftiging de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft. Bij  
onderzoek met röntgenstralen kon men vaststellen dat 56% van de Pijl- 
staarten, 22% van de Tafeleenden en 17,6% van de Wilde eenden in meerdere  
of mindere mate aan loodvergiftiging leden. In de Camargue overweegt men  
nu natuurlijk grit te gaan verschaffen.. ..... 
 

(Artis) 
 

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

 

Een deel van het huishoudelijk afval kan een 
nuttige bestemming krijgen door er "afval-
heuvels" mee aan te leggen. Deze heuvels moeten 
op harmonische wijze in het landschap passen  
en tevens kunnen fungeren als wandelpark, als 
groengordel om woongebieden, om industrie- 
terreinen af te schermen en langs autosnelwegen 
om geluidshinder tegen te gaan........ 
 
            (N.H.Dagblad, prent Volkskrant) 
 
-------------- 
 
Na het rapport van de Commissie Klaasses over 
de Oosterschelde (poreuze dam, waardoor het 
zoute karakter en de getijbewegingen in de 
Oosterschelde gewaarborgd blijven) is nu de 
Commissie Mazure een rapport over de Wadden 
verschenen. Hieruit komt duidelijk naar voren, 
dat het Waddengebied ongeschonden moet 
blijven. Er wordt ook gepleit voor een betere 
beheersvorm ervan. Alleen het Balgzand, tussen 
Den Helder en Den Oever zou eventueel kunnen 
worden ingepolderd. Als dit inderdaad zou  

gebeuren, zou dit een zware slag zijn voor de vogelstand. Het Balgzand is een 
voedselgebied voor 25.000 steltlopers, 7.000 meeuwen en 4.000 eenden........... 
 

(Het Parool) 
-------------- 

 
Het natuurmonument De Wieden in Noordwest-Overijssel is ernstig aangetast door de 
watervervuiling en de explosieve recreatiegroei in de afgelopen jaren. Om verdere 
aantasting van dit waardevolle gebied te voorkomen, worden plannen voorbereid of 
al uitgevoerd om de kwaliteit te verbeteren en om het recreatief gebruik af te 
stemmen op de draagkracht van het gebied........ 
 

(Zwolse Crt) 
-------------- 

 
Samengesteld door  
L. van Duyn 




