
- 5 – 
 

GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Wanneer er voor schubdieren gevaar dreigt, rollen ze zich in het algemeen  
op. Werkt deze "verdediging" tegenover talloze roofdieren effectief, voor  
de mens is dat uiteraard niet het geval. Toen een onderzoeker bij het  
plaatsje Siberut op West-Sumatra, waarvan de inwoners gek op schubdieren- 
vlees zijn, 's ochtends vroeg een exemplaar zag, reageerde dit op een hoogst 
merkwaardige manier. Zodra het dier de man had opgemerkt, liep het naar een enkele 
meters verder beginnende helling van maximaal 38 graden, rolde zich  
op de rand daarvan op en liet zich naar beneden rollen. De onderzoeker  
stelde vast, dat het schubdier in ongeveer 10 seconden meer dan 30 meter  
aflegde en zich dankzij het struikgewas aan het gevaar wist te onttrekken... 
 

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

 
Tijdens een controle bij een preparateur te Apeldoorn trof de controleur  
van de Vogelwet daar tien stootvogels, te weten 8 Buizerds en 1 Bruine Kiekendief, 
aan, die daar zonder vergunning aanwezig waren. In samenwerking  
met de plaatselijke politie zijn de stootvogels in beslag genomen. Bij  
nader onderzoek bleek, dat de vogels voor 25 gulden per stuk waren gekocht  
van een inwoner van Zeist, die al meerdere malen was verbaliseert wegens  
een overtreding van de vogelwet. De stootvogels waren met paalklemmen  
gevangen en dood geslagen om aan de behoefte van opgezette stootvogels 
te kunnen voldoen ..... 
Jammer dat er nog steeds mensen zijn die de aantasting van onze toch al  
schaarse vogelstand gaan honoreren met ettelijke honderden guldens. 
Het is te hopen dat de dader van deze slachting een flinke straf krijgt. 
Verder is het mogelijk dat de preparateur zijn vergunning kwijtraakt.....  
 

(Nederlandse Jager) 
-------------- 

 
De kans is groot, dat binnenkort in Drenthe een paar honderd bomen, maar ook 
zwerfkeien en pannendaken, zullen worden aangewezen als "snuffelpaal". Het  
gaat dan niet om de bomen, stenen of daken, maar om de korstmossen die er op 
groeien. Enkele wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen, dat deze  
mossen bijzonder gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. Ze vormen als het  
ware een uiterst fijn instrument dat op allerlei soorten van vervuiling  
als ook op droogte en licht reageert. De mossen geven alleen met hun ver- 
dwijning aan, dat er iets mis is. De oorzaak van hun verdwijning wordt dan 
onderzocht. Aan het einde van de vorige eeuw kwamen er nog zo'n honderd  
soorten korstmossen in ons land voor. Momenteel zijn er door de vervuiling 
ongeveer 20 soorten (misschien wel voorgoed) verdwenen..... 
 
          (S.B.B.) 

-------------- 
 
Van de zeldzaamste vogelsoort op aarde, de Mauritius-valk, is kortgeleden  
een jong in gevangenschap uit het ei gekomen. In 1973 begon een Amerikaanse 
ornitholoog op Mauritius een studie van deze vogelsoort. Het bleek toen, dat  
er nog maar zeven exemplaren in de resterende bossen van Mauritius leefden.  
Hij besloot toen een paartje valken te vangen en te proberen of dit zich  
in gevangenschap ter plaatse wilde voortplanten. Helaas stierf het wijfje  
na korte tijd. Opnieuw werd een vrouwtje gevangen en met het daarmee gevormde  
stel heeft men nu succes gehad. Het produceerde 3 eieren, waarvan er één  
is uitgekomen. De vier nog in het wild levende Mauritiusvalken hebben in 
1974 geen jongen grootgebracht.....  

(W.W.F-Artis) 
 
 

-------------- 
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De iep dreigt uit het Zuid-Limburgse landschap te verdwijnen. De iepziekte,  
een agressieve schimmel, grijpt zo snel om zich heen, dat de mensen van het 
Staatsbosbeheer het opruimen van dode bomen niet meer kunnen bijhouden. Als 
er niet spoedig een einde komt aan deze ziekte, dan zal de iep, die altijd  
welig groeide op de vruchtbare Zuid-Limburgse grond, weldra een zeldzame  
boom zijn, die dan alleen nog maar in enkele verspreide exemplaren voorkomt.  
De oorzaak van alle ellende is een schimmel die de vaten van de boom aantast, 
waardoor hij uitdroogt en sterft. De schimmel wordt verspreid door de 
iepenspintkever. Deze zoekt niet alleen de zware, volwassen bomen op, maar ook  
de jonge aanplant. Omdat de iep in Zuid-Limburg van nature voorkomt, is hij  
ruim verspreid. Men vindt ze niet alleen in bossen, maar ook langs wegen en  
in de tuinen. Juist deze laatste categorie baart Staatsbosbeheer zorgen, omdat  
je particulieren niet kunt verplichten zieke bomen op te ruimen. Daardoor  
is de verspreiding van de schimmel moeilijk tegen te gaan....... 
 

(De Limburger) 
-------------- 

 
Ook in Friesland worden de iepen, een onmiskenbaar element in de stoffering  
van het Friese landschap, door de iepziekte bedreigd......... 
 

(Friesch Dagblad) 
-------------- 

 
In verschillende delen van Nederland heeft deze zomer onder de cotoneasters 
(dwergmispels) een perevuur-explosie plaatsgevonden, waarvan de gevolgen  
misschien niet dramatisch, maar in ieder geval wel zeer ernstig genoemd  
kunnen worden. Een der zwaarst bedreigde gebieden is Apeldoorn en omgeving,  
waar alleen al duizenden van deze heesters, die waren aangetast, moesten  
worden gerooid. Andere streken waar deze ziekte, die veroorzaakt wordt door  
een bacterie, woedt, zijn: Noord-oost Nederland, Drenthe en Noord-Holland  
(vooral Castricum). De explosie is in sterke mate bevorderd door de broeie- 
rige luchtvochtige zomer, een klimaat waarin 1 bacterie zich in een dag tot  
een miljoen kan vermenigvuldigen........ 
 

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

 
In de Krimpenerwaard en op enkele andere plaatsen in het land wordt op  
het ogenblik onderzocht of graskarpers dienst kunnen doen bij de biologische 
onkruidbestrijding in sloten. Deze dieren zijn vrijwel de enige Europese  
vissen, die uitsluitend planten eten. De ervaringen met de vissen zijn, wat  
het op peil houden van de walkantbegroeiing betreft, tot dusver gunstig.  
De reacties van de in de sloten voorkomende vissen op de karpers worden  
nog onderzocht. De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek zullen gelegd  
worden naast de uitkomsten van vergelijkende onderzoeken naar chemische 
en mechanische onkruidbestrijding............  

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

 
 

Samengesteld door  
Leen van Duijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




