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vu ± tnodiging

voor de vergadering van de werkgroep voor Vogel-en Natuur 
bescherming Midden Brabant op dinsdag 29 december 1992-
Plaats: De schaapjes, Oisterwijksedreef 6. Haaren.
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA.
1. Opening en Mededelingen.
2. Vaststelling vergaderverslagen.
3. Post
4. Ontwikkelingen rond Zwart Blek en dal van de Rosep.
5. Publieksavond Ja of Nee.
6. Waarnemingen.
7. Rondvraag
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Uit het veld/de auto geklapt.

Voor degenen die niet uit hun bed konden komen, of die 
echt verhinderd waren, dient dit verslag van onze zoektocht 
op 29-11-'92 naar Russische kauwen.
Vraag bij het station Oisterwijk: Hoe ziet een Russische 
kauw eruit?
Antwoord: Hij heeft een smal wit kraagje, zoals jij onder je 
trui.
Tweede vraag: Waar is Herman, gaat die niet mee?
Antwoord: Nee, die wilde in Tilburg naar Russische kauwen kij
ken zoals oorspronkelijk was afgesproken.
Een principieel standpunt? Wellicht levert dit dan twee ver
slagen voor Peregrijn op.
We zien na een eindje rijden een grote vlucht zwarte vogels.

Deze blijft als we die richting heengaan niet rustig op ons 
wachten. Bij elke groep kraaien wordt daarom gestopt en naar 
het witte kraagje getuurd. Ad ziet er één (links van die Koe en 
vlakbij die stukken plastic). De telescoop neergezet en ja. hij 
heeft gelijk; alleen, misschien door de luchtvervuiling in 
West-Europa viel het witte kraagje wat tegen.

Weltagen we vlak daarna een kraai met een witte vleugeltip.
De inzittende van de andere twee auto's zagen alleen de laat
ste opmerkelijke verschijning. De Rus was weer gevlogen.
Maar de dag is nog vroeg. Op naar een andere plek.
We stoppen nog voor een smelleken, een bonte kraai, een troep
je van plusminus 50 sijsjes, waartussen zeker drie putters 
en een troepje staartmezeri.
Enkele buizerds en blauwe reigers vliegen voorbij, een geel- 
gors en een goudvink worden gehoord. Toch geen slechte dag.

Die was overigens voor hoek en Stijn toch al goed begonnen 
omdat zij voorafgaand aan de excursie al een ijsvogel zagen.

Nu naar de plek waar altijd honderden kauwen zijn te zien. Op 
weg daarheen stoppen we toch maar bij een kleine troep kraaien.

Zowaar, nummer twee wordt ontdekt. Snel kijken vanuit de 
auto, want algauw vliegen ze weer op.
En de befaamde plek? Wat levert die op? Geen kauw te zien! 

Ongeloofelijk voor degenen die het weten.
Wij zijn toch tevreden. Twee Russische kauwen. Als ik thuis in 
mijn vogelgids kijk, blijkt er ook een Noor(d)se kauw te be
staan, maar dat onderscheid schijnt al helemaal moeilijk 
vast te stellen .
Na een warme drank aanvaaren we de terugweg, nog steeds glu
rend naar kauwen en hun nek. Het laatste groepje zien we -jawel 
in de Groenstraat in Oisterwijk. Geen Rus erbij helaas! Je zal 
ze toch voor je deur zien!

Roos Backx (een van de twaalf) 
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Wat ervogeltel 1lng januari 1992.

Inleiding.
In januari 1992 vond wederom een internationale watervogeltel1ing 
plaats die voor Nederland wordt georganiseerd door het vroegere 
RIN, tegenwoordig IBN geheten, (Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek). Op provinciaal niveau werd e. e. a gecoördineerd 
door het vroegere NMF, tegenwoordig NBLF geheten (Natuur, Bos, 
Landschap en Fauna). Het Brabantse consulent schap van dit nieuwe 
NBLF vond coördinatie van deze telling echter niet tot haar 
takenpakket behoren, waardoor het IBN in de persoon van Leo van 
den Bergh noodgedwongen ook de coördinatie in Brabant voor zijn 
rekening moest nemen. De resultaten van deze telling zijn hem 
toegest uurd.

Telgebied.
Door de Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant 
werden de volgende telgebieden geteld: Dommel tussen Boxtel en 
1s-Hertogenbosch (Arno Braam); Zuidelijke Waarden langs de Bergse 
Maas tussen Doeveren en Keizersveer (Herman Petermeijer); 
Leemputten Udenhout en Ijzeren Man te Vught (Nico Hilgers en 
Frans van den Oetelaar); Galgeven en Schaapsven (Jan Paijmans).

Resultaten.
Met name de telgebieden langs Dommel en Bergse Maas zorgden voor 
behoorlijke aantallen watervogels. Hieronder een overzicht van de 
resultaten.

DOMMEL MAAS LEEMPUT IJZ. MAN GALGEVEN TOTAAL

fuut 35 4 39
dodaars 4 4
aalscholver 56 4 60
wilde eend 201 284 6 200 100 791
wintertaling 2 136 3 141
krakeend 38 38
smient 2 1174 1176
pijlstaart 12 12
slobeend 3 15 18
knobbelzwaan 4 8 12
kleine zwaan 18 18
brandgans 1 1
Canadese gans 67 67
kulf eend 136 24 6 100 266
taf eleend 59 4 2 65
brilduiker 18 18
bergeend 1 1
meerkoet 585 453 45 1083
waterhoen 198 198
boerengans 12 12
magelhaengans 1 1
nijlgans 10 10
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Zoals uit het overzichtje hierboven blijkt zat er op het Galgeven 
in vergelijking met de andere telgebieden een behoorlijk aantal 
Kuifeenden <100); alleen op de Dommel (een veel groter telgebied) 
zaten er meer <136). Verder was de aanwezigheid van 4 futen hier 
opvallend. De Ijzeren Man had opvallend genoeg de enige
Brilduikers — van de 18 die er werden geteld waren er 4 in het 
volwassen mannetjes kleed; de overige waren vrouwtjes en 
onvolwassen exx. Verder was het aantal Wilde eenden hier goed te 
noemen <100). De Leemputten hadden vrij weinig te bieden. Voor 
wat betreft de grote plas heeft dit mogelijk te maken met de als 
gevolg van de zandwinning ontstane troebelheid van het water, 
waardoor er mogelijk minder voedsel in de plas aanwezig is, en 
het aanwezige voedsel slecht te vinden is. Nu de zandwinning is 
beëindigd zal hier de komende jaren waarschijnlijk wel
verbetering in optreden. Beter was het gesteld langs de Bergse
Maas, waar het goed vogelen bleek te zijn. Nagenoeg alle 
zwemeenden bleken hier goed vertegenwoordigd te zijn, met als 
uitschieter een aantal van 1. 174 Smienten; alleen de Krakeend 
ontbrak hier. In dit telgebied werden verder ook 4 Aalscholvers, 
18 Kleine zwanen (waaronder 2 onvolwassen exx. ), 1 bergeend en
453 meerkoeten gezien, voorwaar geen slecht resultaat. Als 
laatste telgebied tenslotte De Dommel, waar vooral de aantallen 
van soorten als Fuut <35), Aalscholver (56), Krakeend (38), 
Kuifeend (136), Tafeleend <59>, Meerkoet (585) en Waterhoen (198) 
opvielen. Verder een vrij uitgebreide lijst van "exoten", zoals
67 Canadese ganzen, 10 Nijlganzen en 1 Magelhaens gans.

Teldata.
Niet alle telgebieden werden op dezelfde dag geteld. Hoewel dit 
op zich mooi zou zijn als dit wel het geval was geweest, is het 
voor een telling als deze niet essentieel. Hoewel de gehele 
telperiode 3 weken omvat, wordt er wel een voorkeursweekend
vastgesteld. Dit voorkeursweekend was voor 1992 het weekend van
18 en 19 januari, en het is dit weekend dat de hierboven genoemde 
gebieden werden geteld. De Dommel werd op 18 januari geteld, de 
overige telgebieden op 19 januari.

Weersomst andigheden.
Over het algemeen was de winter '91/'92 als zacht te
kwalificeren. Zaterdag was het half bewolkt en vrij zonnig met
weinig wind; op zondag was het zwaar bewolkt met regen en een 
matige wind uit het noorden. De temperatuur bedroeg op zaterdag 
en zondag resp. 10 en 7* C.

Tellers.
De volgende personen namen aan deze telling deel. Arno Braam, 
Nico Hilgers, Frans van den Oetelaar, Jan Paijmans en Herman 
Petermeijer. Ik hoop dat we ook dit Jaar weer op hun medewerking 
mogen rekenen.

Ad van Poppel.
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UIT HET WAARNEMINGENARCHIEF: DE NIJLGANS
In de reeks soortoverzichten van het waarnemingen-archief dit 
keer de Nijlgans. Waarom de Nijlgans ? Dit keer niet alleen om te 
laten zien hoe weinig we van deze "nieuwkomer" weten, maar ook 
om iedereen aan te sporen om ook de waarnemingen van deze soort 
te noteren en door te geven. Dit omdat we zo in de gelegenheid 
zijn om de aantalsontwikkeling van deze soort later goed te 
kunnen documenteren. Dat we tot nu toe weinig waarnemingen van 
deze soort hebben is misschien niet zo verwonderlijk omdat vele 
natuur—  en/of vogelliefhebbers deze exoot als ongewenst
beschouwen en ze daarom niet noteren en doorgeven. Desalniettemin 
is het misschien toch wel interessant om deze soort in de gaten 
te houden, en te zien hoe de soort zich weet in te burgeren. 
Hieronder de waarnemingen uit het waarnemingen-archief t/m 15-11-

Door taxonomen wordt de soort beschouwd als zijnde nauw verwant 
aan de bergeenden, en dus niet aan de ganzen. Van nature hoort de 
Nijlgans hier niet thuis; ze komt oorspronkelijk vooral voor in
Afrika en dan met name ten zuiden van de Sahara. Ook ten noorden 
van de Sahara komt de soort wel voor, en dan met name in het 
Nijldal in Egypte, maar ze schijnt hier nu schaars te zijn.. 
Aannemelijk is het dat de eerste waarnemingen van deze soort 
betrekking hebben op vogels die uit gevangenschap wisten te 
ontkomen. De eerste waarnemingen van deze soort werden voor wat
ons werkgebied betreft mogelijk gedaan op de Leemkuilen te 
Udenhout, maar gedocumenteerde waarnemingen ontbreken helaas. 
Hier hebben voor zover ik weet ook de eerste, en tot nu toe enige 
broedgevallen in ons werkgebied plaatsgevonden, al doen ook 
geruchten de ronde dat de soort op de Beekse Bergen broedt. Of
alle broedgeval1 en erg succesvol verlopen is de vraag; niettemin 
lijkt het erop dat de soort zich in Midden-Brabant geleidelijk 
weet uit te breiden. Sommige vogelaars vrezen zelfs dat een
verdere toename van deze vogel ten koste zal gaan van andere 
vogelsoorten, omdat de Nijlgans zich agressief tegenover andere 
vogelsoorten zou gedragen. In hoeverre deze vrees gerechtvaardigd 
is, is de vraag, maar er zijn nog al wat andere vogelsoorten die 
zich agressief tegenover andere vogelsoorten kunnen gedragen. 
Buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied broedt de soort in 
Nederland (sinds 1967) en in Engeland, waarbij het opvalt dat de 
Engelse concentratie zich tegenover Den Haag, -oorspronkelijk de 
Nederlandse concentratie- bevindt. In dit verband kan verder 
worden opgemerkt dat men er in Engeland in de 19e eeuw van uit 
ging dat de Nijlganzen die na sterke oostenwinden aan de Engelse 
oostkust werden gezien echte wilde Nijlganzen betrof. Evenzeer 
realiseerde men zich toen dat het mogelijk uit Nederland 
afkomstige dieren van een verwilderde populatie betrof.

1992.

09-03-1991 2 exx. Helleputten
27-12-1991 43 exx. Kampina
04-05-1992 2 exx. Drunense Duinen (overvl.)

Jan Paijmans 
Loek Hilgers
Nico Hilgers, Jan Paijmans
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Als broedplaatsen komen eilanden en oevers in zoetwatergebieden 
in aanmerking; vaak op de grond verborgen in overvloedige 
vegetatie, maar ook in bomen, waar dan zowel in holten als op 
oude nesten van andere vogels wordt gebroed. In de Ooypolder bij 
Nijmegen vond een broedpoging plaats van een paartje op een 
paalnest bestemd voor ooievaars. Verder zou er in 1986 een 
paartje hebben gebroed in een kerktoren in Boxtel. In de eerste 
helft van de tachtiger jaren ging het in Engeland om ca. 500 
exemplaren. De Atlas van de Nederlandse Vogels vermeldt voor 
Nederland voor de periode 1978-1983 een aantal van 85-125 paren. 
Voor 1977 wordt dat aantal in de Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels nog geschat op 30-50 paar, waarbij de verwachting 
wordt uitgesproken dat dit aantal de komende Jaren nog zal 
toenemen. Mochten Je na het lezen van dit artikeltje nog 
waarnemingen te binnenschieten die nog niet in het archief zijn 
opgenomen, dan kun Je natuurlijk alsnog waarnemingskaarten 
hiervoor invullen.

Ad van Poppel.

C A R T O O N
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INVULLEN VAN DE WAARNEMINGSKAART

In de vorige aflevering van Peregrijn is een begin gemaakt met 
het geven van enige uitleg omtrent het Invullen van de 
waarnemingskaart. Een van de onderwerpen die toen aan bod zijn 
gekomen betreft het opzoeken van de nummers van het atlasblok en 
kilometerblok. Om de artikelen niet al te lang te maken heb ik er 
toen voor gekozen om de handleiding in afleveringen in Peregrijn 
op te nemen. Dit keer dus het opzoeken van het at 1asbloknummer.
Bij vogelaars is het gebruik van atlasbloknummers vooral in 
opkomst gekomen door het opstarten van het SOVON 
Broedvogelprojeet. Deze gegevens werden namelijk verzameld op 
basis van atlasblokken. Deze atlasblokken (vierkanten) beslaan 
een oppervlakte van 25 vierkante kilometer (dus blokken van 5 bij 
5 kilometer). Heel Nederland is opgedeeld in atlasblokken die een 
vaste begrenzing hebben die op de topografische kaart is terug te 
vinden. Bovendien zijn al deze atlasblokken genummerd. De 
nummering bestaat uit 2 groepen van 2 cijfers, van elkaar 
gescheiden door een streepje (-)j zo ligt Oisterwijk in atlasblok 
51-11. Het eerste groepje cijfers komt overeen met het nummer van 
de desbetreffende topografische kaart (Oisterwijk ligt dus op 
topografische kaart nr. 51). De kaartnummers voor Midden-Brabant 
zijn 44, 45, 50 en 51. Per kaartblad is er sprake van 40 
verschillende atlasblokken, die echter niet genummerd zijn 1 t/m 
40, maar 11 t/m 58, waarbij niet alle nummers worden gebruikt. 
Hieronder een schema waaruit de nummering van atlasblokken en 
kilometerblokken wat duidelijker wordt.

11 12 13 14 15

21 22 23 24 25

31 32 33 34 35

41 42 43 44 45

51 52 53 54 55

1 1 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

41 42 43 44 45 46 47 48

51 52 53 54 55 56 57 58

Nummering van atlasblokken Nummering van kilometerblokken

Om een bepaalde lokatie nog preciezer aan te geven kunnen we het 
atlasbloknummer aanvullen met nogmaals 2 cijfers van het 
kilometerblok. Zo ligt de Petruskerk in Oisterwijk in
kilometerblok 21 van atlasblok 51-11 ofwel 51-11-21.
Om het werken wat te vereenvoudigen heeft Staatsbosbeheer een 
aantal jaren geleden een invent arisatieat1as voor flora en fauna 
van Nederland uitgegeven. Hierin staan topografische kaarten van 
heel Nederland (schaal 1:80.000) met hun at 1asbloknummer. De 
afdrukken van de kaartjes in ons blauwe boekje komen hiervandaan. 
Ik hoop dat e. e. a. nu iets duidelijker is geworden. Mochten er 
toch nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

9 Ad van Poppel.



WAARNEMINGEN
De volgende waarnemingskaarten werden voor opname in 
waarnemingenarchief ontvangen:

het

Aalscholver, 27-11-1992 12 exx. overtrekkend zuidwest Loonsche
Heide (AvP). 
vrouwtj eskleed 
vrouwt j esk 1eed 
vrouwt j eskleed

Blauwe kiekendief, 17-02-1991 2 exx. in
Capelse Uiterwaarden (MS); 23-02-1991 1 ex. in 
Overdiepse Polder (MS); 23-11-1992 1 ex. in
Reuselse Moeren (VR); 06-12-1992 1 ex. in

vrouwtjeskleed overvliegend Tilburg (AvP). Bonte kraai, 29-11- 
1992 1 ex. Oirschot, Heybloemdijk (VWG). Boomklever, 08-11-1992 1 
ex. Brakelse Heide (RB); 16-11-1992 1 ex. Oude Warande (AvP, SvP).
Bosuil, 23-11-1992 1 ex. roepend Loonse - en Drunense Duinen
(AvP,SvP). Buizerd, 01-11-1992 7 exx. Mortelen, Oude Steeg (CvL). 
Canadese gans, 16-11-1992 1 ex. tussen boerenganzen Leemkuilen 
(AvP,SvP). Dodaars, 15-11-1992 8 exx. Heusden (FvdM). Geelgors, 
08-11-1992 2 exx. Regte Heide (VR); 29-11-1992 1 ex. Oirschot, 
Steenrijt (VWG). Goudhaantje, 22-11-1992 2 exx. Enschot (FvdM). 
Goudvink, 20-11-1992 4 exx. Mortelen (CvL); 24-11-1992 1 wijfje
in lijsterbes te Dongen (JP); 29-11-1992 1 ex. Logtse'Baan (VWG).
Grauwe gans, 08-11-1992 22 exx. overvliegend zuidwest Regte Heide 
(VR); 28-11-1992 2 exx. overtrekkend west Loonse Heide (AvP).
Grote zilverreiger, 12-02-1991 1 ex. De Rekken (MS). Havik, 23-
11-1992 1 wijfje Reuselse Moeren (VR); 02 en 03-12-1992 1 ex. De
Brand (JS,CvL). Houtsnip, 10-11-1992 1 ex. Spoordonk, watermolen 
(CvL); 10-11-1992 1 ex. Eerste Klamp Udenhout (JS). Kleine zwaan,
22-11— 1992 22 exx. pleisterend in het Helvoirts Broek noord (LH). 
Nonnetje, 12-02-1991 1 wijfje Polder beoosten de 's-Gravenmoerse
Vaart (MS); eveneens 12-02-1991 5 exx. (1 mannetje en 4 wijfjes) 
Groote Ley, Dongen (MS). Nijlgans, 21-11-1992 14 exx.
zandafgraving Boterpad (HP); 29-11-1992 17 exx. Leemkuilen
(AvP,SvP). Oeverloper, 22-11-1992 1 ex. Kleine Oisterwijkse Heide 
(GvdK). Ooievaar, 01-11-1992 1 ex. met groene ring om rechterpoot 
Rijsbergen (VR). Ortolaan, 12-09-1992 1 ex. Kampina
(LH, NH, FvdM, JS). Patrijs, 14-1 1-1992 6 exx. de Rekken (JP). 
Putter, 29-11-1992 3 exx. Logtse Baan (VWG). Regenwulp, 12-09- 
1992 1 ex. Huisvennen Kampina (LH). Rietgans, 08-11-1992 59 exx. 
overvliegend in westelijke richting Drunense Duinen (LH); 14— 11 —
1992 22 exx. overvliegend in westelijke richting Udenhout (NH). 
Rode wouw, 06-09-1992 1 ex. Huisvennen Kampina (LH,JS). Russische 
Kauw, 29-11-1992 1 ex. Oirschot, Steenrijt (VWG); 29-11-1992 1
ex. Logtse Baan (VWG). Slechtvalk, 08-02-1991 1 adult mannetje
Bokhovense Polder (MS). Smelleken, 14-02-1991 1 mannetje Hoge
Witsie Tilburg (MS); 29-11-1992 1 ex. Oirschot, Heybloemdijk
(VWG). Smient, 29-1 1-1992 1 wijfje Leemkuilen (AvP, SvP-*. Sperwer,
08-11-1992 1 mannetje Regte Heide (VR); 17-11-1992 1 ex.
Oirschot, Spoordonkseweg (CvL). Sijs, 29-11-1992 60 exx. Logtse
Baan (VWG). Veldleeuwerik, 01-11-1992 60 exx. Banisveld (CvL).
Waterral, 01-11-1992, 2 exx. Krochten, Wernhout (VR); 23-11-1992
1 ex. Reuselse Moeren (VR). Ijsvogel, 30-10-1992 2 exx.
Spoordonk, Watermolen (CvL); 29-11-1992 1 ex. Oisterwijk, Klein
Speyck (LH, SH).
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Waarnemingen werden ontvangen van Roos Backx (RB), Gerard van der 
Kaa (GvdK), Cis van Laarhoven (CvL), Loek Hilgers (LH), Stijn 
Hilgers (SH), Nico Hilgers (NH), Frits van der Meer (FvdM), Jan 
Paijmans (JP), Herman Petermeijer (HP), Ad van Poppel (AvP), 
Sheila van Poppel (SvP), Victor Retel Helmrich (VR), Miek 
Slikkerveer (MS) en Jo Swaans (JS), alsmede kaarten ingevuld naar 
aanleiding van de waarnemingen gedaan tijdens de russische kauwen 
ekskursie van de Vogelwerkgroep (VWG).

Zoals we hierboven duidelijk kunnen zien werden er deze maand 
aanzienlijk meer waarnemingen in het waarnemingen-archief 
opgenomen dan de afgelopen maanden het geval is geweest. Hoewel 
we het eerder dit jaar ten doel gestelde aantal van 250 wellicht 
niet zullen halen, zullen we dit aantal toch dicht gaan 
benaderen. Als we er tussen Kerst en Nieuwjaar allemaal nog even 
op uit trekken (o.a. bekentelling !) zullen we mogelijk zelfs de 
250 nog halen. Ook al lukt dit niet meer, toch alle inzenders 
bedankt.

Ad van Poppel.

COLLAGE

(Rubriek van krantenknipsels)

In de rubriek •Vandaa g of morgen' van bet N.R.C. schrijft Koos van Zomeren 
in mei een verhaaltje onder de kop 'Turven'. Dit onderzoek in eigen tuin 
vereist weinig meer dan 1 ligstoel, 1 zonnebril, 1 pilsje of 1 glaasje 
fris, potlood, papier en horloge. "We gaan turven hoe vaak de pimpelmezen 
als ze jongen hebben het kastje in de eik bezoeken."
Elf eieren zijn gelegd en uit de onwaarschijnlijk kleine eieren zijn 
onwaarschijnlijk kleine jongen gekomen. Vanaf deze geboorten heeft het 
aandragen van voedsel een grote vlucht genomen. Koos van Zomeren schrijft 
verder; "Gisteren tussen 5 en 5 zo'n 60 bezoeken, vanochtend tussen half 
zeven en half acht zelfs 67. Elke minuut een bezoek, vijftien uur per dag, 
ruim veertien dagen lang, bij elkaar een slordige 15.000 porties eten.
Beide ouders werken als waanzinnigen. Alles gaat in vliegende haast en als 
ze eens wat langer wegblijven hoeft dat nog geen rust te betekenen, dan 
kost het misschien meer moeite wat te vinden."
Je kunt je, gaat het artikel verder, nauwelijks iets zwakkers voorstellen 
dan een pasgeboren pimpelmees, maar zo'n nestje "machteloosheid" oefent een 
bijna-terreur uit op de ouders, “de terreur van het machteloze". Kaar toch: 
na een dag of tien krijgen de jongen veertjes, kleur en vorm; dan begint 
alles er al heel bevredigend uit te zien.

11



In het Algemeen Dagblad van 26 september een artikel over de zeearend van 
Jan van Gelderen. "Boven Stettin, in het uiterste noordwesten van Polen 
broedt in hoge grove dennen de grootste groep zeearenden, die Europa op een 
klein gebied kent.”. Tot voor kort dachten de Polen honderd paar van deze 
grootste van alle arenden (van vleugelpunt tot vleugelpunt meten ze meer 
dan twee meter) binnen hun grenzen te hebben. Tegenwoordig wordt er beter 
geteld en blijkt het om 240 paar te gaan.
een aantal arenden broedt in een welhaast ondoordringbaar moerasbos bij de 
rivier de Odra. Dankzij aanhoudend droog weer en lage waterstanden kon de 
Nederlandse fotograaf Martijn de Jong het gebied binnen gaan in gezelschap 
van de Poolse bioloog dr. Mizera en een boomklimspecialist, Janusz. Ze 
wilden kuikens van de zeearend ringen.
De arenden mogen zich thuis voelen in het moerasbos, maar het is een 
ongezond gebied voor mensen. "De poelen in het moeras stonken naar rotte 
eieren. Terwijl we de grootste moeite hadden om niet weg te zakken in de 
zuigende modder, werden we begeleid door het gezoem van miljoenen muggen en 
andere stekende insekten." Het grootste en waarschijnlijk oudtse nest dat 
ze tegenkwamen was een takkenkonstruktie van 2.70 hoog. Uit een veel 
"kleiner” nest (60 cm hoog en 1.20 m rond) viste Janusz een Jong van 
ongeveer vijf weken oud met een gewicht van 3,6 kg. Het kreeg aan de ene 
poot een ring met een nummer, aan de andere poot een kleurring. "Als je van 
de winter een zeearend met een oranje-rode ring op de Oostvaardersplassen 
tegenkomt, weet je dat ie in 1992 geboren is", aldus Martijn de Jonge.
In de nesten werd ook nog naar praoiresten gekeken. Men vond dit jaar bij 
het kontroleren van 25 nesten in heel Polen, twee keer een ree, een keer 
een raaf en grote hoeveelheden vis, meestal snoek en karper.
"Dankzij betere voorlichting over hun gedrag worden er nog nauwelijks nog 
roofvogels doodgeschoten. Wel hebben zeearenden nog last van, vooral 
Duitse, eierenzoekers. Het ei van een zeearend brengt op de zwarte markt 
duizend dollar op; dat is viermaal het bedrag dat Jan Modaal in Polen 
verdient. “
Maar toch stelt Jan van Gelderen vast dat het de goede kant uitgaat met de 
zeearenden. In Noorwegen bijvoorbeeld broeden weer zeker duizend paren. In 
Nederland heeft de zeearend waarschijnlijk nooit gebroed omdat er geen 
geschikte nestplaatsen zijn. De kans dat men deze winter in de Flevopolder 
jonge zeearenden tegenkomt is groter dan ooit.
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Pr kwak k r i j g t ,  n ieuw e kan?; In  de B ie s b n s c h

Pat is de titel van een artikel over het plan ''Doorstroming", een serie 
waterloopkundige ingrepen van Rijkswaterstaat om de natuurlijke dynamiek 
van de Dortse Biesbosch te herstellen. (NRC-3 nov.)
Eind 1970 beleefde dit gebied een ernstige milieuschok, toen door 
afsluiting van het Haringvliet, een onderdeel van de Deltawerken, het 
tijverschil van twee meter terug viel naar enkele decimeters.
Vorig jaar maakt Rijkswaterstaat plannen bekend om de spuisluizen in het 
Haringvliet vaker open te zetten dan nu het geval is. Hierdoor zou het 
tijverschil in de Biesbosch weer tot ruim een meter oplopen.
Zover is het voorlopig nog niet. Vooral de agrarische wereld op Voorne- 
Putten en Goeree-Overflakkee verzet zich tegen de plannen uit angst voor 
verzilting van haar landerijen. Wel is Rijkswaterstaat nu op beperkte 
schaal in de Dortse Biesbosch tegemoet gekomen aan de verlangens van de 
natuurbeweging. Dat houdt o.a. in dat een dam langs de Nieuwe Merwede (de 
dam van Engeland) op twee plaatsen is doorgestoken zodat het rivier-water 
bij opkomend tij onbelemmerd naar binnen kan.
Nico de Haan van Vogelbescherming: “Rijkswaterstaat had ruim een miljoen 
gulden aan natuurontwikkeling te besteden en in nauw overleg met onze 
vereniging is het geld nu gebruikt om dit gebied als het ware aan de natuur 
terug te geven. Na een eenmalige menselijke ingreep moet de natuur op eigen 
kracht verder en daar verwachten we louter voordelen van."
Als rechtgeaarde vogelman ziet De Haan vooral uit naar de terugkeer van de 
kwak: "Die hoorde hier vanouds thuis en zal te zijner tijd de kroon op het 
werk zetten."
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In LIMOSA aflevering 4 van 1992 staan de resultaten vermeld van 
de ganzentelling 1989/1990.Achter elke soort wordt de maand aan
gegeven waarin het hoogste aantal werd waargenomen. In de twee
de kolom staan de overeenkomstige getallen van het seizoen daar
voor. 1988/1989 dus.

Taigarietgans Anser fabalis fabalis 
Toendrarietgans A.f.rossicus
Kleine Rietgans A.brachyrhynchus
Kolgans 
Grauwe Gans 
Brandgans 
Rotgans 
Canadese Gans

A.albifrons
A. anser
Branta leucopsis
B. b.bernicla 
B.canadensis

760(jan) 1340(jan)
51000(jan) 45000(dec) 
13000(dec) 16000(nov)

463000(jan) 401000(jan) 
80000(nov) 81000(okt)
108000(jan) 1380001nov) 
79000tmei) 990001mei)

175tjan) 1261jan)

Voor wie enige lvoor)liefde koestert voor de wilde ganzen 
is dit artikel in LIMOSA een "must".

Valk
Een valk zei: Om een nest te bouwen 
Neem ik een strootje,en geen balk 
Als iets te zwaar is voor mijn klauwen 
haat ik het liggen -anders valk

Bef1i jster
Ik ben beflonkerd door kometen 
Beflikflooid door de upper-ten 
Haar Jan en aileman mag weten 
Dat ik nooit beflijsterd ben

Uit:Vroege Vogeis
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Een bruine prop in een wit landschap: de buizerd lijkt 
uit hetzelfde hout gesneden als het paaltje waarop hij 
zit. Onaandoenlijk kijkt hij uit over het besneeuwde 
weiland. Waarschijnlijk lijdt hij honger, misschien be
vindt hij zich op minder dan een uur van zijn dood, 
maar hij laat het zich niet aanzien. De eenzelvigheid van 
de buizerd verdraagt geen medelijden.

Schaamteloos zielig daarentegen is de blauwe reiger, 
die met opgetrokken schouders aan een bevroren sloot 
staat. Onhandig, zo’n groot, hongerig lijf in de winter. 
De snavel steekt doelloos naar voren, de ogen knipperen 
angstig. De hele vogel vormt een huilerige roep om 
dooi.

Sommige blauwe reigers proberen iets te doen aan 
hun sullige imago. In de moordende winter van '79 zag

ik er zo een aan de Oude Rijn. Hij stond, gespannen als 
een boog, in het gelige schijnsel van een straatlantaarn 
bij de uitgang van een rioolbuis. Het moet rond mid
dernacht zijn geweest, we kwamen uit de bioscoop in 
Utrecht.

Hun door kraaien aangevreten karkassen vind je waar 
het water het langst is open gebleven. Deze botten heb
ben wanhoop gekend. Je  blijft dus even stilstaan om je 
hoofd te schudden.

Maar niets is zo beklemmend als de klacht van ganzen 
die zijn bedrogen door hun trekdrift.

Je  bent midden in de polder als een bries opsteekt en 
de lucht dichttrekt. De eerste sneeuwvlokken hechten 
zich aan je wimpers en weldra is van enig zicht geen 
sprake meer. Gekromd schuifel je voorwaarts, ccn hand 
uitgestoken naar eventuele obstakels. Waar zich zoéven 
nog een compleet landschap bevond, is nu niets meer. 
En dan opeens weerklinkt het bange gegak van over
vliegende ganzen. Ze kunnen niet verder en ze kunnen 
niet neerstrijken -  wat moeten die arme dieren?

Zo rampzalig is het leven. Mooier dan deze blinde en 
onzichtbare ganzen kan niemand het onder woorden 
brengen.

Mag ik hopen op een strenge winter?
Hoop maakt iemand toch niet medeplichtig?

Z/./ ' - A mi v. .
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