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geveer een half uur zaten, kwam er één; een keiler. Hij bleek in het geheel 
niet schuw, want toen ik mijn fotospullen uit het plastiek ging halen, kwam 
hij als een gek op me afgerend, het bleek een liefhebber van pepermunt te 
zijn. Plots kwamen op een afstand van z'n 50 meter nog 24 zwijnen uit het  
bos gestormd. Het waren vrouwtje met jongen en nog enkele keilers. Intussen  
waren er meer toeschouwers dan zwijnen bijgekomen. Zo was er ook een vrouw  
die persé de jonge zwijntjes wild gaan voeren. Gewapend met een grote zak  
brood stapte ze het rustgebied in, om enkele ogenblikken later weer hard  
terug te rennend met op haar hielen een groot wild zwijn. Vanachter een dikke  
boom vandaan heb ik hard staan lachen, iets wat mij enkele minuten later wel 
verging, toen ik vlak bij iets hoorde en recht in twee oranje-zwarte zwijne- 
ogen keek. Hierna zijn we via het Hoog Soerense Veld weer richting Vaasen ge- 
fietst, waar de auto stond. Onderweg zagen we nog een Havik en een paar Boom- 
klevers. 
 
De Veertiende dag hebben we de koffers gepakt en zijn weer naar huis gegaan.  
Helaas. Dit was het verslag van een leuke, mooie en dwaze vakantie op het  
park De Coldenhove in Eerbeek. 
 

Ab Steenvoorden 
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WIJZIGING VOGELBESLUIT 1937 
 
Ondanks de ingediende nieuwe Vogelwet heeft minister Braks gemeend het oude 
Vogelbesluit 1937 te moeten wijzigen. Vanaf 4 juli 1985 is het bezit van Klap- 
eksters verboden. Deze soort is niet langer aangewezen als jachtvogel. Nu werd 
de Klapekster toch al vrijwel door niemand gehouden. Een andere wijziging be- 
treft de lijst van vogels, die tijdelijk onbeschermd kunnen worden verklaard.  
Blauwe Reiger, Aalscholver, Sperwer en Slechtvalk zijn van deze lijst afge- 
voerd; Turkse Tortel en Knobbelzwaan zijn juist toegevoegd. Het afvoeren van  
soorten maakt feitelijk geen verschil met de oude situatie, omdat al jaren 
geen gebruik meer gemaakt was van het onbeschermd verklaren van deze vogels. 
Het wekt echter wel bevreemding bij de Stichting Kritisch Faunabeheer, dat  
Turkse Tortel en Knobbelzwaan juist aan de lijst zijn toegevoegd. Deze soor-  
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ten veroorzaken geen schade op landelijk niveau en in ernstige gevallen van  
schade blijkt het huidige vergunningen-systeem voor het plegen van afschot  
redelijk goed te functioneren. De Natuurbeschermingsraad heeft daarom hier- 
over ook negatief geadviseerd. Het opvoeren van nieuwe soorten op de lijst  
van voorwaardelijk onbeschermde vogels is alleen te verklaren, wanneer het 
onbeschermd verklaren in de bedoeling van de minister ligt. De Stichting  
Kritisch Faunabeheer is bang, dat na de wijziging van de Jachtwet (ver- 
moedelijk eind 1985) de Turkse Tortel en de Knobbelzwaan tot het jachtwild  
zullen gaan behoren. 
 

Uit : ARGUS, 10e jaargang ,nr.3 
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STORMEEUWEN BROEDEN OP EN TEGEN GEBOUWEN 
 
Binnen de hekken van het Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten,  
broeden reeds zo'n twintig jaar Stormmeeuwen; in 1984 ruim 200 paar. De  
meeuwen broeden verdeeld over 4 kolonies met erom heen enkele tientallen so- 
litair broedende paren. Een groot deel van de solitair broedende meeuwen  
maakt zijn nest bij en op de bedrijfsgebouwen. Ze zijn niet schuw; ze broe- 
den zelfs naast een deur met veel in- en uitloop, op een fietsenstalling en  
op een compressor tussen de nieuwbouw. 
De gewoonte om op daken te broeden, begon al in de jaren zeventig, nadat eerst  
al eens op kratten was gebroed. Het heeft niets te maken met gebrek aan nest 
gelegenheid, want er is nog open duingebied te over. Lage daken hebben de  
voorkeur. Als uitzondering bevond een nest zich op ca. 8 m. boven de begane  
grond. 
Het broeden van meeuwen op daken is geen onbekend verschijnsel en thans  
vooral in Groot-Brittannië wijdverbreid. De lijst wordt daar aangevoerd  
door de Zilvermeeuw, maar ook Grote en Kleine Mantelmeeuw doen dit geregeld  
en in toenemende mate. Bekend is ook het broeden van Drieteenmeeuwen in  
de vensters van pakhuizen in Engeland en Noorwegen. 
In Nederland is het broeden op gebouwen verder alleen bekend van de Zil-  
vermeeuw in de jaren veertig in Den Haag en Den Helder en in 1983 in het  
Noord-Hollands Duinreservaat. Strijbos meldde al in de dertiger jaren het  
broeden van Stormmeeuwen in struiken en bomen. Dit komt nu nog steeds voor  
op verschillende plaatsen in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied. 
 

Uit : LIMOSA, jaargang 58 afl. 2 
n.b. 
Vorig jaar heeft E.Aartse in De Blink het broeden van tenminste 1 Zilvermeeuw  
in een Meidoorn geconstateerd. In de Noravallei broedde dit jaar een Storm- 
meeuw in een meidoorn (med.J.v.Dijk). 
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DAG PADDESTOELEN 
 
In een KNNV-mededeling hebben paddestoelenkenners dit jaar al eerder ge- 
schreven over de achteruitgang van de paddestoelenflora. Vooral soorten die  
in wederzijdse wisselwerking (symbiose) leven met bomen hebben het zwaar te 
verduren. Tevergeefs zoekt men tegenwoordig naar Koningsboleet, sommige soor- 
ten gordijnzwammen, Lariksspijkerzwam en Bloemkoolzwam. Deze en tientallen  
andere zijn vermoedelijk uitgestorven in Nederland. 
 
Dit is het begin van een artikel uit: Natuur en Milieu okt. 1985. 
 
 
 
 
 
 
 




