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De Vlaamse gaai: recht op rehabilitatie 

Volgens de bioloog dr. I.Bossema heeft de Vlaamse gaai recht op rehabilitatie.  
Zoals bekend wordt deze kraaiachtige al sinds jaar en dag als een geduchte  
rover van eieren en jonge vogels afgeschilderd. Bossema heeft nu het roofgedrag 
bestudeerd en ontdekte dat daar wel iets, maar niet zo veel van waar is. Eikels 
blijken een veel belangrijker rol in het voedselpakket van de Vlaamse gaai te  
spelen. Met name is dat het geval in het voorjaar als de jongen worden groot 
gebracht. De gaaien oogsten in het najaar op grote schaal eikels, waarvan ze er  
zo'n vijfduizend zorgvuldig onder de grond stoppen, stuk voor stuk, elke eikel 
op een afzonderlijke plaats. Ook onder een sneeuwdek in de winter weten de  
gaaien de eikels terug te vinden. In het voorjaar en zelfs tegen de zomer weet  
de gaai nog steeds de eikels op te sporen. Tegen die tijd zijn de door hem of  
haar verstopte eikels inmiddels gaan kiemen en eet de gaai alleen de nog aanwe- 
zige zaadlobben van de kiemplanten, meestal zonder de plantjes te beschadigen. 
Uiteindelijk varen de eiken wel bij dit gaaiengedrag. Zo zorgt de gaai voor 
instandhouding van zijn eigen leefmilieu; in het open veld is hij niet opgewassen  
tegen de andere kraaiachtigen zoals Ekster en Zwarte kraai. 

(NCR) 
 
                       -------------- 
 
Een uitgestorven vogelsoort herondekt 

In Peru is een vogelsoort teruggevonden, die men reeds lang uitgestorven waande.  
Het is het Witvleugelsjakoehoen, een familielid van de Hokkohoenders. Deze  
hoenders leven in de bossen van de zuidgrens van de Verenigde Staten tot in 
Argentinië. Er zijn ongeveer 40 soorten. Van de nu herontdekte hoendersoort  
waren voor 1977 slechts drie balgen (huiden) bekend die in 1876 en in 1877 in  
Peru waren verzameld. Na 1877 was de soort nooit weer gesignaleerd. Volgens  
een Peruaanse ornitholoog, die de vogels heeft ontdekt, leven er nog enige  
honderden exemplaren in de droge bossen in het noordwesten van Peru. 

(PANDA,oktober 1979) 
 
                       -------------- 
 
Zweden vraagt hulp in aktie tegen zure regen 

De Zweedse Vereniging voor Natuurbescherming heeft voor buitenlandse bezoekers  
een brochure gemaakt over de rampzalige gevolgen van de "Zure regen". Vervuilde 
lucht, vooral afkomstig van de industrieën die zwavelhoudende olie en kolen 
verbranden, drijft naar Zweden en wordt daar schoongewassen door de regen. Het 
resultaat is, dat hier de meren verzuren, waardoor vissen en andere organismen 
sterven. Ook vermindert de boomgroei en dus de houtproduktie. In zweden zelf  
worden strenge normen gehanteerd voor het zwavelgehalte van olie. De grootste  
bronnen van deze luchtverontreiniging bevinden zich echter buiten Zweden,  
vooral in West-Duitsland en Engeland. Alleen door een Internationale aktie  
kan aan deze dodelijke regen een halt worden toegeroepen. 

(NATUUR EN MILIEU 79/10) 
 
 
                       -------------- 
 
Steenmarters en dassen sterven door landbouwvergif 

Het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Rotterdam heeft vastgesteld, dat de  
28 dassen en 7 steenmarters die in het Geuldal in Zuid-Limburg om het leven  
zijn gekomen, vergiftigd zijn door het slakkenbestrijdingsmiddel methaldehyde.  
Dit middel is door het ministerie van landbouw toegelaten om te worden gebruikt  
in de land- en tuinbouw. Vermoedelijk zijn de dassen en steenmarters (beide  
zeldzame en beschermde diersoorten) omgekomen doordat ze het gif met het 
dagelijkse voedsel naar binnen kregen. 

         (TROUW) 

 
                       -------------- 
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Dit jaar minder zeehonden in de Waddenzee geboren 

De zeehondenstand in de Waddenzee is dit jaar met 400 dieren vrijwel gelijk  
gebleven aan die van 1978. Het aantal geboorten is in vergelijking met vorig  
jaar echter teruggelopen; van 100 naar bijna 75. De oorzaak hiervan ligt 
bijna geheel in de vervuiling van de Rijn. De giftige stoffen, die in deze rivier 
worden gestort, komen via de zuid- en noord-hollandse kust in de Waddenzee terecht. 
Het gaat hier vooral om een groep stoffen die in de plastic en elektrotechnische 
industrie worden gebruikt. Deze stoffen maken de zeehonden onvruchtbaar. Naar 
schatting waren er in 1968 nog 1450 zeehonden in de Waddenzee, dit aantal was in  
1974 al gedaald tot 500. 

(ALGEMEEN DAGBLAD) 
 
                       -------------- 
 

Verzameld door Dick Hoek 
 
 
 
 

DE PENNINGMEESTER MELDT, DAT.... 

De Stichting Het Vogeljaar de abonnementsprijs van  

"Het Vogeljaar" met ƒ 1,— heeft moeten verhogen  

tot ƒ 14,50 per jaar. 

Indien u uw contributie voor 1980 overmaakt en  

indien u een abonnement heeft op Het Vogeljaar  

via onze vereniging wilt u dan ƒ 14,50 overmaken? 
 
Indien u het abonnement niet meer wenst te 

verlengen graag dit zo spoedig mogelijk mededelen 

aan de penningmeester.....DUS NIET AAN STICHTING 

HET VOGELJAAR!!! Abonnementen die NIET voor 31-12-1979 

zijn opgezegd worden automatisch met een jaar verlengd. 
 
Zie voor contributie en girono. binnenzijde voorkant 
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DE FLORA VAN NOORDWIJK     DE FLORA VAN NOORDWIJK 
 
Sinterklaas en kerst naderen weer. Misschien weet 

u nog iemand die graag een niet-alledaags cadeau 

verlangt. Verras hem/haar eens met een Flora van Noordwijk. 

Door slechts ƒ 12,50 te storten op gironummer 

2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk 

met vermelding "Flora van Noordwijk" zorgen wij ervoor 

dat het cadeau tijdig voor Sinterklaas of kerst in 

uw bezit is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




