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UIT DE OUDE DOOS

In de oude doos zitten verenigingsbladen van de Vogelwacht Utrecht: Mededelingen van 1960 t/m 1970 en De Braakbal van 1971 t/m 1976. In dit lustrumjaar zal
ik daaruit teksten kiezen die mij opvielen.
Jan van Nes

Mededelingen oktober 1964 - Automobilisme en Vogels
Zoals U vermoedelijk heeft gezien, plaatsten wij in alle regionale bladen een oproep aan de automobilisten, om - vooral op
wegen, beplant met beuken - voorzichtig te rijden. Altijd, als
er beukennootjes zijn, vindt men op dergelijke wegen doodgereden vinken en kepen, die op de door de autobanden geplette
nootjes afkwamen. Maar ook andere wegen vormen een gevaar, bv.
die, welke met Elzen beplant zijn (Sijsjes!).
En - zoals we hebben kunnen constateren - de Knardijk en Veluwemeerdijk. Er was die ochtend een sterke trek geweest en
wij vonden een groot aantal vinken, die het loodje hebben moeten leggen, overreden door te snel rijdende auto's. Vertelt het
aan vrienden en kennissen; even afremmen en signalen geven is
meestal voldoende!
Mededelingen november 1967 - Tijdelijke oeverzwaluwkolonie
voor broedseizoen 1967 gered!
In juli ontdekten wij onder Zijderveld, even buiten onze provincie gelegen, een alleraardigste broedkolonie van ca. 35
nesten in een in aanleg zijnde oprit van de weg LeerdamCulemborg naar de E 9, Utrecht-Den Bosch. Daar wij vreesden,
dat met de verdere werkzaamheden de gehele kolonie, die in
"vol bedrijf" bleek te zijn, zou worden vernietigd, schreven wij
een brief aan Rijkswaterstaat, Directie Wegen, afd. Gorinchem
waaronder het betreffende vak ressorteert, met het verzoek,
het zandlichaam, waarin zich de nesten bevonden, zo mogelijk,
tijdens het broedseizoen, te sparen. Het antwoord luidde voor
ons zeer gunstig:
Onderwerp: Rijksweg nr. 26, bestek nr. W 1045
broedplaatsen oeverzwaluwen

27 juli 1967

Geachte Heer,
Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven, bericht ik U,
dat dezerzijds aan Uw verzoek kan worden voldaan, daar waarschijnlijk eerst in september a.s. een aanvang zal worden
gemaakt met de werkzaamheden, waarvoor het door U bedoelde
zandlichaam zal worden gebruikt.
Hoogachtend, enz.
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Alle houterige, ambtelijke stijl ten spijt, is het toch wel bijzonder aardig, te mogen constateren, dat de oeverzwaluwen,
voorkomende in het "bestek nr. W 1045" gedurende het broedseizoen 1967 gespaard zijn. Toen wij op 7 september langs de plek
reden, was men juist druk bezig het zandlichaam weg-tebulldozeren, zodat misschien slechts enkele jongen van het
laatste legsel het hebben moeten ontgelden! Dit kleine voorbeeld moge nog eens illustreren, hoeveel men met succes voor
de vogels kan doen, wanneer men:
a. zijn ogen niet in de zak heeft;
b. even de moeite neemt om in de telefoon of in de pen te klimmen.
Wij zijn van mening, dat iedere volwassen persoon, ieder op
zijn eigen terrein, wanneer hij de vogels een goed hart toedraagt, dergelijke werkjes kan verrichten. Meestal weet men
iedere keer opnieuw de weg nog niet precies, maar met wat goede wil is daar altijd achter te komen.
Wij zouden het leuk vinden, nog eens een dergelijk verhaal te
vernemen van een onzer leden, niet behorende tot de ambtelijke
of particuliere instanties, die direct met Natuurbescherming
te maken hebben.
Denkt U hier eens over na en heeft U nog geen stof tot schrijven
- verricht dan volgend voorjaar een goede daad, zodat U uw (positieve of negatieve) ervaringen in dit blad kunt vermelden!
Wij hopen op veel post.
`
Mededelingen juni 1968 - weidevogelbescherming
Inventarisatie proefboerderij "de bunzing" (bij Zeist) 25 ha.
1967 is het eerste jaar van inventarisatie. Het resultaat is,
dat van 18 gevonden nesten van de kievit in ieder geval 3 legsels zijn leeggeroofd en 1 nest vermoedelijk werd verlaten. Er
zijn in ieder geval 39 eieren uitgekomen en van 8 andere mag
dit aangenomen worden. Van de 2 gevonden Gruttonesten zijn 7
eieren uitgekomen.
Mededelingen oktober 1968 - zwarte_spechten
Naar aanleiding van ons verzoek om inlichtingen over de
Zwarte Specht, ontvingen wij van Dr.D.Tollenaar het volgende;
Gedurende het gehele jaar d.w.z. minstens een keer elke maand
zie ik al jarenlang, en ook het laatste jaar, zwarte spechten 5
territoria bezetten op Noord-Houdringe, Beerschoten en het
Ridderoordse Bos. Op Beerschoten zag ik de laatste twee jaren
nestelen verstoord worden door Kauwtje en Spreeuw. Een zeer
tam mannetje kon ik tot enige meters op Noord-Houdringe benaderen, toen hij op een zandweg bezig was mieren te eten.
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