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De Oostvaarderplassen in Zuid-Flevoland beschermd! 

Minister Tuijnman heeft de Oostvaarderplassen als natuurgebied van  
Europees niveau gekwalificeerd. In dit gebied van 3600 ha met open  
plassen, moerasgebieden, rietvelden en wilgenbossen heeft zich een levens- 
gemeenschap ontwikkeld die uniek is voor geheel Noordwest-Europa. Aan- 
vankelijk vreesde men dat, wanneer het gebied aan zijn lot zou worden over-  
gelaten, het spoedig dicht zou groeien tot een aaneengesloten moerasbos.  
Het blijkt nu, dat vooral de grauwe gans, die er broedt met naar schatting  
100 paar en er tijdens de ruiperiode met duizenden exemplaren verblijft,  
een belangrijke rol speelt bij het handhaven van de afwisseling van de  
vegetatie en het open water. Het gebied herbergt voorts kolonies van  
aalscholver, lepelaar, blauwe reiger en purperreiger. In 1978 heeft een  
paar zilverreigers er enkele jongen grootgebracht en broedden er waar- 
schijnlijk enkele paren kwakken. Landbouworganisaties drongen de laatste  
tijd aan op een groter areaal landbouwgrond, ten koste van het Oostvaarder-
plassengebied. Dit gevaar is nu voorbij. 

NATUUR EN MILIEU 79 3/6 
 
 

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

De kleinste vleermuis ter wereld in gevaar 

Een van de kleinste zoogdieren ter wereld, een vleermuis met afmetingen  
van een flinke hommel en een gewicht van ongeveer 1,8 gram, werd pas in  
1973 ontdekt in een grot langs de kust van Thailand. Er zijn naar schatting  
500 exemplaren van dit zeer schuwe diertje. Na de ontdekking van de  
vleermuis is de grot opgenomen in het programma van toeristische reisor- 
ganisaties, die nu excursies per motorboot naar de grot organiseren. Door  
deze voortdurende storingen wordt het diertje nu ernstig in zijn voort- 
bestaan bedreigd. 

PANDA, 15e jaargang 6 
 
                       -------------- 
 
 
Bescherming voor trekdieren 

Nederland heeft zich in juni van dit jaar, samen met 31 andere landen,  
uitgesproken voor een ontwerpverdrag ter bescherming van migrerende dier- 
soorten. Dit zijn soorten die - zowel ter land, ter zee als in de lucht – 
tijdens hun trektochten één of meer staatsgrenzen plegen te overschrijden.  
De dieren, waar het om gaat, staan vermeld op twee lijsten. Die van de  
eerste lijst hebben onmiddellijk bescherming nodig. Ze mogen niet worden  
gevangen of gedood, met uitzondering voor strikt wetenschappelijke doel- 
einden. De regeringen moeten het leefmilieu van deze dieren beschermen  
en obstakels, die ze tijdens hun trektochten tegenkomen, zo mogelijk ver- 
wijderen. In elk geval mogen er geen nieuwe obstakels (b.v. hoogspannings- 
leidingen) worden aangebracht. De invoer van exotische dieren is verboden.  
Op deze lijst staan o.a. vogels als zeearend, de Aziatische ooievaar,  
Kaalkopibis en verschillende soorten walvissen zoals de Blauwe vinvis en  
de Groenlandse walvis. Op de tweede lijst (de minder urgente gevallen)  
staan o.a. de Afrikaanse olifant, de Zeekoe en zeer veel vogelsoorten  
zoals de Ooievaar, alle soorten vliegenvangers, alle waadvogels, eenden en  
ganzen. De landen die het verdrag zullen ratificeren verplichten zich om  
over en weer nauw samen te werken ter bescherming van deze soorten en  
stroperijen tegen te gaan. Tot de voorstanders van het verdrag behoort  
ook Italië en dit zou gunstig kunnen uitpakken voor o.a.de vele Neder- 
landse zangvogels, die tijdens hun trektocht naar Afrika in Italië nog  
steeds massaal worden afgeslacht. Het verdrag moet echter nog door de  
betrokken parlementen worden goedgekeurd. 
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