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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 

Het plukken van paddestoelen op de Veluwe dreigt uit de hand te lopen.  
Hoewel dit in veel bossen verboden is, plukken tientallen mensen - vooral  
Duitsers - grote hoeveelheden paddestoelen. 
Wetenschappelijk is nooit aangetoond welke gevolgen het plukken van padde- 
stoelen voor het bos heeft, maar alleen al het feit dat het vooral Duiters  
zijn, die hier komen plukken wijst erop, dat de paddestoelenstand in Duitsland 
ook zo goed niet meer is. De gevolgen voor onze bossen laten zich gemakkelijk 
raden..... 
          (A.D.) 
 
 

-------------- 
 
Sinds 1970 zijn Slechtvalk en Alpenkraai in Zwitserland niet meer als broed- 
vogels waargenomen. Dit feilt is toe te schrijven aan het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen, terwij1 ook de eierverzamelaars tot hun verdwijning hebben 
bijgedragen..... 
          (Artis) 
 
 

-------------- 
 
Een van de belangrijkste taken van de natuurbescherming op de Galapagos- 
eilanden is de inheemse fauna te beschermen tegen verwilderde huisdieren. Er 
worden daartoe op verschillende eilanden wallen opgeworpen om de verwilderde 
varkens van de nesten der reuzenschildpadden af te houden. De dijkjes voorkomen 
dat de varkens bij de schildpadeieren kunnen komen en worden afgegraven als de 
jongen zijn uitgekomen. 
Santa Cruz kende als gevolg daarvan het meest succesvolle broedseizoen sinds 
mensenheugenis. Er werden 115 nesten omdijkt, waaruit bijna 700 jongen 
tevoorschijn kwamen. 
Met soortgelijke wallen had men op andere eilanden geen succes; daar waren de 
belagers van de eieren geen varkens maar verwilderde honden, die zich uiteraard 
niets van de belemmeringen aantrokken. De opzichters overwegen nu het gebruik  
van netten om de honden op afstand te houden..... 
          (Oryx) 
 

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

 
In Engeland is men weer begonnen met de ontwikkeling van luchtschepen, de 
zogenaamde Zeppelins. Deze worden als een serieus alternatief gezien voor het 
vrachtvervoer over de weg. Een probleem is nog hun omvang, omdat vooral voor 
grotere vrachten zeer grote luchtschepen nodig zijn. In vergelijking met  
vervoer over zee of over de weg zullen de kosten van ladingen vervoerd per 
luchtschip echter aanzienlijk lager zijn. Bovendien is het een vrij schone  
en geruisloze vorm van vervoer in vergelijking met de overlast die bijvoor- 
beeld de jumbojets, de andere luchtreuzen, veroorzaken..... 
             
          (Heidemij) 
 
 

-------------- 
 
Nadat in het voorjaar van 1973 de laatste Lammergieren waren geschoten op 
Sicilië, hebben nu ook de laatste exemplaren van Sardinië als gevolg van de 
jacht het loodje gelegd..... 
          (Artis) 
 
 

-------------- 
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Door de vroeg ingevallen winter in de Zwitserse en Franse Alpen waren veel 
Zwaluwen in moeilijkheden gekomen. Door de koude winterse winden vonden de 
zwaluwen ten noorden van de Alpen bijna geen insecten meer. De verkleumde  
en verzwakte vogels lieten zich zodoende gemakkelijk vangen. Tienduizenden  
werden er door vogelvrienden verzameld en per vliegtuig, trein en auto naar 
Italië, de Franse zuidkust en naar Spanje gebracht, waar zij hun trek naar het 
zuiden konden voortzetten....... 

(De Volkskrant) 
 

-------------- 
 
Om de dassen niet van hun jachtgebied af te sluiten heeft Rijkswaterstaat  
onder de nieuwe autoweg van Geleen naar Aken ter hoogte van Heerlen een  
speciale tunnel voor deze beschermde dieren laten aanleggen. De nieuwe autoweg 
gaat dwars door een stuk natuurgebied waar zich veel dassen bevinden, zodat  
de dieren normaal gesproken hun jachtgebied niet meer zouden kunnen  
bereiken. Door middel van de tunnel - die een doorsnede heeft van 80 cm –  
hoopt Rijkswaterstaat dit probleem voor de dassen op te lossen. De enige 
moeilijkheid is echter, dat de dassen weigeren van de doorgang gebruik te  
maken. Men wil daarom proberen een das te vangen om het dier door de tunnel  
te brengen. De lucht die een das van nature achterlaat moet zijn soortgenoten 
over de eerste drempelvrees heen helpen........... 

(De Telegraaf) 
 

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

Op de tentoonstelling in de kapel aan de Hoofdstraat werden voor de school-
kinderen stencils met vragen uitgereikt, die ze moesten invullen. 
Er was een vraag: "Noem 2 heesters" 
Leerling van de zesde klas van een lagere school: "Meester, is een koolmees  
ook een heester?" 

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

 
Samengesteld door  
Leen van Duyn 
 
 
 
 

PESTVOGELS IN NOORDWIJK 
 

Op 29 oktober 1974 werden door de heer P.de Jong twee  
Pestvogels waargenomen. 's Ochtends van omstreeks half acht  
tot half negen foerageerden zij op bessenstruiken in zijn  
tuin aan de Zwarteweg. Om half negen vond hij een Pestvogel  
die tegen een garageraam was aangevlogen. De vogel leefde  
nog wel, maar overleed al snel daarna. De volgende morgen  
waren er echter weer twee exemplaren aanwezig, zodat er  
tenminste drie exemplaren aanwezig zijn geweest. 
De dode vogel is met succes door de hoer Joh. Moerkerk  
opgezet. 

 
 
 

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




