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NEDERLAND ZEER IN TREK BIJ WATERVOGELS 
 
Nederland is van alle Europese landen het dichtst bevolkt met watervogels.  
Een onderzoek van de Deltadienst bracht aan het Licht dat twee miljoen watervo-  
gels, afkomstig uit de toendra's van o.a. Siberië, in ons land de winter door 
brengen. Gebleken is dat de vogels niet zo zeer in erkende natuurreservaten neer- 
strijken, maar vooral in cultuurgebieden zoals polders, akkers, waterwegen en zelfs 
industriegebieden. 
Door zorgvuldige inrichting en een beheer, steunend op de juiste planologische 
maatregelen, kunnen volgens de onderzoekers de diverse verblijfsplaatsen nog aan-
trekkelijker worden voor de vogels en in het bijzonder voor de watervogels. 
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ZELDZAME ROOFVOGELS VERGIFTIGD 
 
Voor de tweede maal is in de Alblasserwaard een Rode Wouw vergiftigd. Bij een eerste 
onderzoek is komen vast te staan, dat het hier waarschijnlijk het slachtoffer is  
geworden van vergiftigde eieren. Bij sectie bleek dat de Rode wouw binnen enkele 
dagen eieren zou hebben gelegd. Voor zover bekend heeft deze soort nog maar één  
maal gebroed in Nederland. Twee jaar geleden werd in de Alblasserwaard ook een 
Rode wouw vergiftigd. 
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VOGELTREK 
 
De vraag hoe vogels er elk jaar weer in slagen om in het najaar van Europa naar 
Afrika te trekken, intrigeert velen. Ook jonge vogels die voor het eerst op reis 
gaan, vinden zonder problemen hun weg naar het winterkwartier, terwij1 er toch vaak 
duizenden kilometers en vele hindernissen genomen moeten worden. Een meer dan 10  
jaar lopend onderzoek in een Duits laboratorium met de zwartkop en tuinfluiter, 
bracht o.m. aan het licht, dat de trek niet uitsluitend door uitwendige factoren  
als klimaatschommelingen, veranderingen in dag- en nachtlengte e.d. wordt ver- 
oorzaakt. Bij het onderzoek werden proefdieren gebruikt die, nadat ze uit het ei 
waren gekomen, volledig van de buitenwereld werden afgeschermd. Ze leefden bij een 
constante temperatuur, kenden gelijke dag-nachtwisselingen en werden op gelijke 
tijden van gelijke hoeveelheden voedsel voorzien. Toch werden de proefdieren op 
bepaalde tijden onrustig; deze (trek)onrust bereikte in augustus en september een 
hoogtepunt. Normaliter zit de tuinfluiter dan al in het zuiden van Frankrijk  
en maakt zich daar op voor de 60 uur durende non-stop vlucht over de Middellandse  
Zee en de Sahara naar streken rond de Evenaar en Zuidelijk Afrika. In december  
en januari verminderde de onrust. Gewoonlijk zijn de vogels dan in hun winterkwar- 
tieren aangekomen. Voorts bleek uit het onderzoek, dat de vogels zich naar het 
magneetveld van de aarde oriënteren. Conclusie: vogels bezitten als het ware een 
klein computertje, dat van binnenuit wordt geprogrammeerd. 
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