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WAT ANDEREN DOEN 

(Bloemlezing uit diverse verenigingsmededelingen) 
 
Onze vereniging is lid van diverse verenigingen die periodiek een tijdschrift 
uitgeven. Ook ontvangen wij van andere vogel- en natuurbeschermingsverenigingen  
in den lande hun verenigingsbladen. 
In deze rubriek willen we interessante artikelen even aanhalen. We hopen dat u  
zo nieuwsgierig wordt, dat u dit artikel in zijn geheel wilt lezen. Dat kan!  
Alle tijdschriften, verenigingsmededelingen etc. gaan naar onze bibliotheek. Deze 
bibliotheek, ingericht in het natuurkundelokaal van de Willibrord-Mavo, van Pan-
huijsstraat 17, is voor leden en belangstellenden open iedere donderdag van 19.00 -
20.00 uur. 
U bent daar altijd van harte welkom. 

De Redaktie 
 

-------------- 
 
Waddenbulletin no.4 – 1976  

1. Verslag van de studiedagen gehouden op 1 en 2 oktober 1976 met ca.150 
vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties, bestuurscolleges, 
belangenorganisaties en milieuverenigingen i.v.m.de inspraakprocedure "Nota 
Waddenzee". 
Laatste zin van dit artikel luidt als volgt en zegt voldoende; 

"Het was een botsing der meningen en een stimulans om de gang  
der ontwikkeling in het Waddengebied kritisch te volgen". 

2. Waar bleef de Zuiderzeeharing? door J.J.Zijlstra 
Artikel over hoe het met de visstand en met de vissers ging na de afsluiting 
van de Zuiderzee. De zuiderzeeharing verdween om plaats te maken voor aal  
en snoekbaars. 

3. Haalt onze zeehondenpopulatie 1984? door P.J.H.Reijnders 
De achteruitgang van de zeehond in de Waddenzee en de oorzaken van deze 
achteruitgang. 

4. Hardernetten en eidereenden, door Theo Mulder 
Verslag van de vogelsterfte vooral onder de Eidereenden in de netten die 
geplaatst worden voor de vangst van de hardervisserij. 

5. Kroniek van de slag om de Friese Kwelders 
Chronologisch verslag van de strijd om het behoud van de Friese kwelders. 

6. Over het ontstaan van Wieringen als eiland, door J.T.Bremer  
Artikel hoe Wieringen ontstaan is, de bewoning, de bronnen van inkomsten,  
de diverse doorbraken na stormvloeden en de inpoldering in 1926. 

 
Natuur en Landschap no.5-1976  Tijdschrift Voor Natuurbehoud en Milieubeheer  

Ganzen in Nederland, door A.Timmerman 

Behoud pleisterplaatsen een internationale verantwoordelijkheid 
Een zeer interessant artikel over het voorkomen van alle ganzen in Nederland, 
met kaartjes en tabellen van pleisterplaatsen, broedgebieden, trekroutes, 
populaties, tellingen enz. 

 
Het Vogeljaar (Uitgave van de Stichting Het Vogeljaar) 

No.6/1976 
1. In kassen overnachtende Witte kwikstaarten, door S.Braaksma 

In Noord-Brabant zoeken tijdens de trek grote groepen kwikstaarten de warmte 
van de kassen. Schrijver gaat in op de schade die veroorzaakt wordt door de 
uitwerpselen en geeft een paar oplossingen om deze ongenode gasten buiten de 
kassen te houden. 

2. Aantal broedparen van de Ooievaar in 1976, door D.A.Jonker 
Uitgebreid artikel van de Ooievaar(toe)stand in Nederland. 
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3. Vogelcentrum "De Horst" te Bergen_N.H. 
Resultaat van 4 jaar activiteiten van dit vogelcentrum, dat zich vooral  
bezig houdt met de verzorging van stootvogels. 

4. Tekeningen hoe je zelf voederhuisjes en korfjes kan maken. Leuk voor de  
handige doe—het-zelver. 
 

De Fitis Mededelingenblad van de Vogelwerkgroep Haarlem. 
Belangrijk artikel over botulisme in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  
Vanaf 13 juli werden continu door 3 man de kadavers uit het water van de  
geulen, poelen en kanalen gehaald. In de beginperiode werden ca.200 kadavers  
per dag verwijderd. 
In totaal zijn 1454 vogels in 30 soorten, 7 zoogdieren in 2 soorten en 1 amfibie 
gevonden. Botulisme werd ook aangetroffen bij de bunzingen en de groene kikker. 
Vooral in augustus werd gevreesd voor een explosie, maar door het bedrijf  
werden zelf maatregelen getroffen. Het 3e infiltratiegebied werd drooggezet  
en het water daaruit in de andere geulen gepompt, waardoor de waterstand hier  
extra hoog stond en verwarming veel minder plaats vond. 

Voorlopig verslag herfsttrek 1976 
In de herfst werd voor het 25e jaar de trek waargenomen aan de boulevard  
bij Bloemendaal. 
Bijzondere waarneming: 1 Flamingo op 17 oktober 1976 

 
De Braakbal Mededelingenblad van de Vogelwacht Utrecht 

Beperk gebruik van cassetterecorders 
Cassetterecorders worden nogal eens gebruikt om achter het territorium van  
uilen te komen. In veel gevallen zal de uil antwoorden op het geluid van de 
cassetterecorder, maar als we dit vaak herhalen, werkt het averechts. De bezitter 
van het territorium raakt dermate in verwarring, dat hij kan aanvallen of bang 
wordt en het territorium verlaat. Soms lokt men de vogels te ver van het nest 
weg, waardoor het nest te lang onbewaakt is. 
Derhalve... gebruik het geluid van één soort nooit te lang achter elkaar  
en te vaak op dezelfde plaats. 
 
Andere artikel in dit blad: 
-- Groot futenbroedsel op Loosdrecht, door B.Loos  
-- Jagen is geen sport, door P.Pauw 
-- Nachtelijke zang van enkele zangvogels, door B.Loos  
-- Diverse inventarisaties 
-- Lijst met waarnemingen met o.a. 

   1 ex. Bonapartes strandloper op 25/9 Oostvaarderdiep  
   1 ex. Reuzenstern op 25/9 Naarder Vesting 
 

De Domphoorn (Mededelingenblad Natuur— en Vogelwacht De Vijfheerenlanden) 
Wintervoedering van vogels  
Artikel hoe onze wintervogels ten tijde van strenge vorst en sneeuwval  
gevoerd moeten worden, wat er en waar er gevoerd meet worden. Het gaat hierbij 
vooral om de volgende soorten: Reigers, Roerdompen, Eenden, Meerkoeten, Water- 
hoentjes, Wilde ganzen en zwanen, roofvogels en uilen, Spechten en de kleine 
vogelsoorten. 
 

De Lepelaar (Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels) 
1. Twee laatste Grasgorzen langs Oude Maas bedreigd? door L.C.Preesman  

De polder Groot Koninkrijk tussen 's-Gravendeel en Puttershoek wordt  
bedreigd door de uitbreiding van de Dordtse agglomeratie. Deze polder  
is een belangrijk broedgebied en pleisterplaats voor vogels. 

2. Oehoe, romantisch maar geen cultuurvluchter, door Prof.Dr.K.H.Voous  
Artikel over de Oehoe in Europa, de aantallen, zijn proodieren, zijn broed- 
gebieden enz. 
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 3. Moderne verkeer eist veel slachtoffers onder de vogels, door D.A.Jonkers en 
                                                             G.W. de Vries 
Hoeveel vogels worden er jaarlijks het slachtoffer van  
het verkeer? In 1965 werd voor Denemarken berekend dat 3.000.000 !!!!  
vogels hiervan het slachtoffer zijn geworden. 
In Nederland werden door + 50 medewerkers telroutes gecontroleerd in de  
periode van september 1973 - januari 1976. De telroutes varieerden van  
1-14 km. Het totaal aantal gevonden vogels bedroeg 13.779, verdeeld over  
123 soorten. 

Andere artikelen 
--- 1976 bracht verandering in de Biesbosch, door T.Lebret 
--- Veel ontdekking bij onderzoek naar Turkse broedvogels, door G.L.Ouweneel 
--- De Sperwer in Nederland over het dieptepunt heen?, door P.Opdam e.a. 
--- De Ekster, intelligente alles-eter trekt naar de stad, door H.Linna 
--- Voor de Donau (en haar vogels) is het nog niet te laat, door G.L.Ouweneel 
 

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

AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 
 

In deze Strandloper is een opgaveformulier  

bijgesloten waarop de aankomstdata van de  

zomergasten kunnen worden aangegeven. 

Het is voor ons archief belangrijk dat de  

aankomstdata zo zuiver mogelijk zijn. Dat  

kan alleen maar door veel formulieren in  

te zenden. 

In 1976 kwamen maar 3 formulieren terug, waardoor  

er een bepaalde eenzijdigheid in de waarnemings-  

lijst is en deze lijst ook geen zuiver beeld geeft  

van de werkelijke aankomstdata van verschillende  

vogels. Een late waarneming komt ook op zo'n lijst  

bij gebrek aan andere gegevens. 

Het bestuur heeft dan ook besloten, dat de lijst van  

de aankomstdata in De Strandloper wordt opgenomen  

als tenminste 15 mensen hun formulier ingevuld  

terugzenden. 

Formulieren kunnen ingeleverd worden bij de  

secretaris, Sluispad 5. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




