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Bunium bulbocestanum, die binnen zijn areaal overal tamelijk  
zeldzaam is, wordt voor het eerst door Dodoens (1554) voor  
Nederland als "kleyn eerdtnoten" in Zeeland vermeld. 
 
Tot 1950 is de soort uit 20 uurhokken voornamelijk langs de  
kust en in Zuid-Limburg bekend. 
Sinds 1950 is Bunium bulbocastanum uit slechts 5(4) uurhokken 
bekend. 
 
In Zuid-Limburg komt de soort alleen voor in het gebied met de  
z.g. kleefaarde, dat is de verweringsleem van het Gulpens krijt,  
dat tot 25% kalk kan bevatten. 
 
Of het verzamelen van de knollen door de Zuid-Limburgse school- 
jeugd de enige reden is voor de achteruitgang van de soort aldaar  
en of dit ook de achteruitgang in het duingebied verklaart, kan  
niet zonder meer worden gesteld. 
 
Tot zover de tekst van het rapport "Zeldzame Nederlandse  
Plantesoorten". 
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HAVIK EN AASCHOLVER ONDER VUUR 
 
De Havik en de Aalscholver, twee vogelsoorten die zich na jarenlange achter- 
uitgang weer enigszins herstellen, liggen zwaar onder vuur. Jagers klagen 
steen en been over vermeende schadelijke gevolgen van het toenemend aantal 
Haviken, die in eendrachtige samenwerking met de vos en met instemming van 
natuurbeschermers een aantal op de grond broedende vogelsoorten zou uit- 
roeien. 
De Aalscholver is vooral geworden het mikpunt van de hengelaars, die in deze 
viseter een ernstige concurrent zien. In de Flevopolder trekken deze vogels 
naar de kweekvijvers van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij 
te Lelystad, waar zij van de vis snoepen, die is voorbestemd om aan de haken 
van de pleziervissers te worden geslagen. 
De strijd tegen de Havik resulteerde onlangs in vragen van twee VVD-kamerleden 
die o.a. de minister lieten weten, dat de Vos en de Havik er voor gezorgd 
hadden dat de Korhoenders op de Veluwe warden uitgeroeid en dat andere bodem- 
broeders hierdoor ernstig bedreigd werden. Ze vonden dat de jacht op de Havik 
en de Vos maar heropend moest worden, dan wel verruimd. En passant werd nog gesug- 
gereerd dat er ook te veel kiekendieven en buizerds zouden zijn. 
De aanval op de Havik is in natuurbeschermingskringen slecht gevallen. De 
soort begint zich nu net te herstellen van de zware aanslag, die het gevolg 
was van het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen. Uit onderzoek is 
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gebleken, dat de achteruitgang van het Korhoen niet aan de toegenomen stand van 
de Havik is te wijten, maar aan een onjuist beheer van de heidevelden. 
Kritisch Faunabeheer verwondert zich erover dat de VVD-kamerleden zo treuren 
over de "prachtige Korhoenders". Zij stemden in 1977 tegen het voorstel om Kor- 
hoen, Houtsnip en Das volledig te beschermen. Dat "prachtige" van de Korhoenders 
geldt mogelijk het jachtgenot; in het blad van De Nederlandse Jager wordt regel- 
matig geadverteerd met jachtreizen naar Schotland en Ierland, waar nog volop 
gejaagd kan worden op.....Korhoenders! 
De suggestie als zou de Havik verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van 
andere vogelsoorten, zoals de Zwarte Specht, kan eveneens gemakkelijk weerlegd 
worden met onderzoeksresultaten. De Zwarte Specht neemt trouwens in aantal toe. 
Bij de aanval op de aalscholver werd ook grof geschut gebruikt; de directeur van 
de viskwekerij liet weten dat de zaak gesloten zou moeten worden en dat er der- 
tien man op straat zouden komen te staan, als geen maatregelen tegen het bezoek 
van de Aalscholvers zouden worden genomen. De Aalscholver is ook al een vogel 
die in het verleden op de rand van uitsterven zweefde. De laatste tijd herstelde 
de soort zich evenwel en zijn de aantallen weer wat toegenomen. (de kolonie bij 
de Oostvaardersplassen is na die van het Naardermeer de grootste van Europa. In 
ons land broedt meer dan de helft van de totale populatie van het vasteland van 
Europa - red.) 
Nu de Aalscholvers de vissenkom naast hun kolonie ontdekt hebben, wordt er gesproken 
van een "dodendans" en een "vissenkerkhof". Het ingrijpen dat wordt verlangd betreft 
niet, zoals voor de hand ligt, de faunavervalsing van de kweekvijvers, maar de Aal- 
scholvers, die uit de Oostvaardersplassen zouden moeten worden verjaagd. 
De vissen mogen niet worden opgegeten door de vogels, nee de vissen moeten kun- 
nen worden verkocht aan hengelsportverenigingen, die ze uitzetten in hun viswa- 
ter, waarna het leven van de vissen dient te eindigen door met hun bek aan de 
haak van de pleziervisser te worden geslagen. Omwille van die "dodendans dienen 
de aalscholvers uit de Oostvaardersplassen te verdwijnen. 
 

TROUW 4 juni 1961 
 
naschrift: 
Inmiddels heeft de minister besloten dat de Havik met rust gelaten zal worden,  
de vermeende schade van de Vos eerst onderzocht zal worden en dat de Aalschol- 
vers van de visvijvers verjaagd zullen worden door middel van afschot. 
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Op de volgende pagina's zult u zoals gebruikelijk, de veldwaarnemingen tegen- 
komen. 
Graag hadden we u ook verslag gedaan van de aankomstdata van onze zangvogels,  
maar aangezien er maar 5 fenolegie-formulieren zijn terug gekomen, leek het ons 
weinig zinvol u daarvan verslag te doen. 
De wel ingestuurde formulieren zijn daardoor echter nog niet waardeloos. Ze gaan  
in het archief, tezamen met alle andere (gepubliceerde en ongepubliceerde) veld-
waarnemingen. Samen geven zij een goed beeld van de vogelstand in onze omgeving  
en na verloop van jaren kan er een voorzichtige balans worden opgemaakt over  
voor- of achteruitgang. 
Maar dan nu voor de veldwaarnemingen snel naar de volgende pagina. 
Zoals gewoonlijk is de rubriek weer samengesteld door J.Glasbergen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




