Weidevogels
Weidevogels worden bedreigd. Eén van de oorzaken zijn de verwilderde katten. Sinds er niet meer op
wordt gejaagd is het aantal verwilderde katten in de natuur flink gegroeid. Ze zorgen er mede voor
dat broedsels, met name van weidevogels, verloren gaan. Op het bejagen van verwilderde katten
geld een verbod.

1 ‘Het verbod op het bejagen van verwilderde katten moet
worden opgeheven’
(in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)
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De jacht op kraaiachtigen moet ook geopend worden.
Deze dieren horen niet thuis in de Nederlandse natuur en al helemaal niet op Texel
dat helemaal geen grote predatoren kent. Het zijn door de mens uitgezette,
verwaarloosde of gewoon weggelopen zwerfkatten en worden gezien als exoten
(net zoals bijv de nijlgans, rivierkreeft, wasberen enz) en daardoor moet er wat aan
gedaan worden en niet met slappe oplossing die nu aangedragen wordt door bijv de
partij voor de dieren door de katten te vangen, steriliseren en weer uitzetten. Dit
werkt niet en al helemaal niet tegen de predatie, het is een slappe, linkse en groene
geitenwollensokken oplossing die de samenleving ook nog eens handen vol met
geld kost. Voor het dieren welzijn van de kat komt het ook niet ten goede want het
is onnodig stressvol want het is gewoon een wild dier, een snel dodelijk schot is een
stuk humaner in dit geval.
En een verbod op vakantie katten. Een hond zit nog aan een riem, maar er zijn
mensen die hun katten mee op vakantie nemen. Absurd gewoon..
En katten 'snachts binnenhouden. Dat heb ik ze altijd aangeleerd, bij duister
binnen!! Katten kun je heel veel aanleren!
Er zijn te veel roofvogels, dus de katten krijgen de schuld van alles.
Het barst hier van de wilde katten, stropen in de duinen van de honger. Ook
zieeeelig.
Huiskatten thuis houden, minimaal snachts hoort daar wel bij. Minder kans op
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nieuwe verwildering en veel minder stroperij door huikatten
Katten zijn geen vegetariërs. Huiskatten dienen tijdens de broedtijd binnen te
blijven.
Moeten ze wel laten weten wanneer er gejaagd gaat worden. Mensen die aan de
rand van zo'n gebied wonen kunnen dan hun tamme kat binnenhouden.
Of vangen en vriendelijke dood geven
Probleem in deze is altijd dat in de buitengebieden ook katten lopen van mensen
die daar wonen.
Het grootste probleem zit hem niet in de katten vermoed ik, een rattenplaag welke
ongekend is op Texel is een heel veel groter probleem.
Wisten jullie dat een vrouwtje ongeveer 1200 nakomelingen per jaar heeft? Er van
uitgaande dat er nu ( aanname, is veel meer!!) 1000 vrouwtjes zouden zijn dan
hebben we volgend jaar 12.000 en het jaar daarop 14.400.000 zouden zijn! Enz enz
Verwilderde katten behoren hier niet
Verwilderde katten moeten uit het veld worden geruimd tenminste van
weidevogels, zolang het geen WILDE KATTEN betreft.
Vreemd dat de veelvraten aan kauwtjes niet wordt genoemd .
Als wilde katten geen natuurlijke vijanden hebben, zullen ze in aantal blijven
groeien. Dus is afmaken een reële oplossing. In Nieuw Zeeland doen ze dit al jaren
met opossums, herten en geiten.
De grootste bedreiging vormt natuurlijk Natuurmonumenten; door het verdwijnen
van de boeren in oa Waalenburg vinden de vogels geen geschikte broedplaatsen
meer. Vlak ook de ratten niet uit, dit wordt een onbeheersbare plaag!
Er moet meer informatie komen naar de Texelaars en de toeristen waarom het
nuttig is je kat niet uit het oog te verliezen. Met een flyer.
Dit i.v.m de vogelstand, Desnoods een boette.
Gezamelijk probleem, huiskatten veplicht chippen, katten vangen en controleren op
gegevens, eigenaar in kennis stellen.
Ik ben het eens met de stelling, maar het zijn niet alleen de verwilderde katten,
maar er zijn nog tal van andere oorzaken die de achteruitgang van de weidevogels
veroorzaken, zoals zeer lage slootpeilen en grondwaterstanden, verdwijnen van
bloemrijke graslanden, waardoor er weer minder insecten zijn die juist belangrijk
voedsel voor de kuikens zijn om groot te worden. Vroeger werd er pas laat gemaaid
(juli/augustus) en gehooid. Jonge weidevogels waren dan al vliegvlug.
Tegenwoordig gaat de eerste snee gras er al eind april eraf en dan daarna na elke
drie weken. Die cyclus is voor een weidevogel veel te kort om een nest te maken en
uit te broeden. Niet dat er sowieso een nest in het dikke, meer dan kniehoge Engels
raaigrasweides gaat zitten. De vegetatie moet een open, bloemrijke structuur
hebben waar de jonge weidevogels makkelijk doorheen kunnen bewegen.
Mee eens, maar hoe word er ï geschat of het een verwilderde kat is?
Preventie prevaleert
Zodra de katten als een plaag gezien kunnen worden moet er op gejaagd mogen
worden. Of door professionals (als die er zijn op dat gebied) op een humane manier
uitgeroeid worden.
Dat broedsels verloren gaan wordt grotendeels veroorzaakt door de grauwe gans,
die in grote getalen op weilanden zitten waardoor de kleinere vogels verjaagd
worden en er dus niet meer gaan broeden.
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De werkelijke oorzaak van de neergang van de weidevogels is de intensivering van
de landbouw.
Het verdwijnen van de weidevogels wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid
ganzen
Ik weet er eigenlijk onvoldoende van om een echt goede mening te kunnen hebben.
Zou me er dan eerst meer in willen verdiepen voordat ik iets roep
We moeten ook gewoon eens boeren gaan beboeten als ze teveel katten hebben
ofzo. Bij Dros in Oosterend wordt ook om de haverklap een kat doodgereden. Het is
schrijnend. Katten afpakken of gedwongen steriliseren. Dáár ligt het probleem ook
gewoon..
Wij hebben ook last van zwerfkatten sn ik vind dat hier wat aangedaan moet
worden. Maar zien hun het verschil tussen deze katten en mijn katten die zonder
bandje ook over het land lopen?
Castreren van poes en kater moet goedkoper, dan is er minder aanwas
Het aantal verwilderde katten is erg hoog in de duinen maar is niet de oorzaak dat
de weidevogelstand zo achteruit gaat. Het is niet mogelijk deze te bejagen, wel is
het mogelijk verwilderde katten met kooien te vangen. Hier heb je deskundige
mensen voor nodig. Dit heeft tot 2000 zeer goed gewerkt.
Het zou beter zijn een sterilisatie programma in te voeren voor de verwilderde
katten, ik ben tegen het doden van dieren door de mens.
Ik betwijfel of dat de hoofdoorzaak is. De lage waterstanden en de intensieve
landbouw doen er m.i. vooral niet goed aan. Er wordt zo vroeg gemaaid dat de
kuikens nog niet het nest hebben verlaten.
Naar mijn mening en uit eigen observatie wordt de vogelstand vooral bedreigd door
beschermde vogelsoorten. In het weiland achter mijn huis ( in De Koog) worden de
pullen van scholeksters opgevreten door (heel veel) kraaien, meeuwen en buizerds
en niet door katten.
Problematisch wordt, dat houders van een jachtvergunning opheffing van het
verbod zullen zien als een vrijbrief om iedere loslopende kat af te knallen. Indien er
bejaagd gaat worden, dan met kooivallen.
Sterilisatie van katers zou verplicht en goedkoop moeten zijn
Vermoord die katten niet maar vang ze steriliseer en castreer de katten en laat ze in
een opvang een thuis vinden neem maatregelen tegen toeristen die katten mee
nemen en achterlaten zodat die dieren verwilderen
Afschieten die katten
Als elke eigenaar zijn kat nou laat steriliseren en Kastereren dan was het probleem
minder maar aangezien ze bij de dierenarts erg veel geld rekenen daarvoor snap ik
dat het voor sommige mensen niet op te brengen is om dat te laten doen, tevens
wordt je weggestuurd daar met een half jaar omdat je kat een jaar moet zijn
voordat ze dat doen, maar dan heb je inmiddels wel een nestje al, daar zou
verandering in moeten komen, je betaald nu €146,11 voor een sterilisatie,
belachelijk veel.
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De hetze tegen katten neemt onderhand bizarre vormen aan. Maar verwilderde
katten zijn er (helaas) altijd geweest, ook toen de tureluur in de zomer nog op ieder
weidepaaltje te zien was. Inmiddels is overduidelijk dat de weidevogelstand door
vele oorzaken worden bedreigd, waarbij behalve klimaatverandering toch vooral de
boeren een belangrijke rol spelen, zowel door hun veranderde gebruik van
weidegrond als door hun gebruik van bestrijdingsmiddelen die insecten en
bodemleven aantasten. Ik zie jaarlijks heel wat gemaaide weides in juni. Verder
plaggen SB en Natuurmonumenten de laatste jaren enorme (voormalige
weide)gebieden af en verleggen ze sloten, waardoor ongetwijfeld heel wat padden,
kikkers, noordse woelmuizen etc. het leven laten en weidevogels ergens anders een
heenkomen moeten zoeken. Daar hoor je ze niet over. Katten zijn kieskeurige eters.
Ze eten liever muizen en ratten dan (weide)vogels, laat staan padden. En het liefst
eten ze brokjes. Vangen, steriliseren en zo mogelijk socialiseren maar desnoods
terugzetten, dat is de manier om een wilde kattenpopulatie in toom te houden. En
boeren, burgers en buitenlui aansporen goed en verantwoordelijk met hun katten
om te gaan.
Dit moet eindelijk eens goed aangepakt worden, er komen veel te veel van die
verwilderde katten
Er moet iets mee gebeuren met de katten! Zou daar wel over mee willen denken.
Er zijnveel meer roofvogels ook. Dat wordt nog wel eens vergeten.
Heel veel boerderij katten trekken kilometers of blijven soms een langere periode
van huis. Ook in Den Burg katten gezien die het halve dorp door gaan. Zeer lastig te
beoordelen of een kat "verwilderd" is.
Jammer dat de wilde katten nu de schuldige lijken. Ik denk dat we eens naar ons zelf
moeten kijken wat we het milieu aandoen. Ik denk dat als we verstandiger met het
milieu omgaan, weer meer oa.insecten en vogels terug krijgen.
Schande dat de verwilderde katten als hoofdschuldigen worden aangewezen. Welke
kattenhaters proberen hier hun gelijk te halen.
Afschieten geeft veel leed bij alle kattenbezitters, want er is niet goed te zien welke
kat verwilderd is en welke een huiskat is. Huiskatten zullen eerder afgeschoten
worden, omdat die minder schuw zijn en dus makkelijk voor de loop van het geweer
komen. Zorg eerst eens voor een goede castratie/sterilisatie actie van
boerderijkatten. Heel veel boeren laten hun katten ieder jaar opnieuw jongen
krijgen, waarvan een deel verwilderd.
Overigens hebben boeren niet voor niets katten op de boerderij, nl. om ratten en
muizen te vangen. Het verminderen van het aantal katten zal ongetwijfeld een
explosie aan ratten en muizen geven, zeker omdat er (gelukkig) niet meer met gif
gewerkt mag worden.
Achteruitgang van insecten en verdwijnen van geschikt biotoop zijn de belangrijkste
oorzaken van achteruitgang van weidevogels. Waarom geven jullie geen stelling
over de rol van de landbouw bij de achtergang van het aantal weidevogels.
De moderne, grootschalige landbouw is hier absoluut de hoofdschuldige. Minder
spuiten, omploegen, verstoren in het broedseizoen. Meer aandacht voor wilde
bloemenranden. Waarom over een paar katten beginnen als de landbouw zoveel
meer schade toebrengt? Ik proef hier een sterk vooroordeel van kattenhaters en
het toedekken van de ware oorzaak van de achteruitgang. Heeft de redactie te
sterke banden (economisch of relationeel) met de landbouwsector? Ik erger me al
jaren aan de niet kritisch houding van de Texelse Courant t.o.v. de Texelse
ondernemers in het algemeen en de agrarische sector in het bijzonder. Geen
zuivere journalistieke benadering.
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Vangen meerdere keren per jaar. Dan is de kans op 'verwildering' kleiner. Zijn dan
nog te socialiseren.
Verplichting katten te chippen en te steriliseren, ook voor de verwilderde katten.
Afschieten lost niets op en kan veel leed veroorzaken.
Waarom weide vogels boven katten stellen?? Natuur is natuur.
Wel graag een verbod op te vroeg maaien. Als die weidevogels (en jonge hazen) die
daarbij worden doodgemaaid. Daar hoor je niks over.
Ze moeten worden gevangen en geresocialiseerd.
"Ze zorgen er mede voor dat broedsels, met name van weidevogels, verloren
gaan".....Ik kan deze vraag pas echt beantwoorden als ik weet wat de grootte van
het aandeel is van deze katten.
Katten zijn niet de hoofdoorzaak van de teruggang van weidevogels. De verandering
van kleinschalige naar intensieve grootschalige landbouw is de voornaamste
oorzaak van de achteruitgang van plant en dier.
Moeilijk. Ik heb niks tegen het afschieten van verwilderde katten, maar hoe weet
een jager of een kat wel of niet verwildered is? Onze katten zitten ook in het
weiland.
Zullen we het eerst met vangen proberen? Een aantal 'verwilderde' katten zijn
namelijk helemaal niet verwilderd, maar gewoon avontuurlijke huiskatten.
Een jager kan niet vanuit de verte zien of een kat echt verwilderd is.
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2 ‘Er moet meer gedaan worden aan het behoud van de
weidevogelstand’
(in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)
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Daarvoor is het noodzakelijk dat roofvogels, eksters, en andere dierlijke vijanden
van de weidevogels bestreden worden
Dus moeten we wat doen aan de ganzen overlast
Een strucurele kleinschalige verbetering van de weidevogelstand is ingrijpender dat
het lukraak afschieten van predatoren. Dat zal hooguit een druppelop een gloeiende
plaat zijn. Verhoging van de grondwaterstand, maaidata aanpassen en Engels
raaigrasgebieden weer diverser maken, leveren structureler oplossingen. Maar dit
zijn oplossingen die in het huidige agrarische landschap niet reëel zijn. Dus met
uitzondering van de scholeksters bij de schapenboeren kunnen we zeggen: vaarwel
weidevogels in het agrarische landschap!
Eieren rapen weer toestaan zo als vroeger b.v.tot en met 12 april werkzaamheden
op het land zijn dan meestal klaar en het tweede legsel wordt dan niet gestoord
Er wordt intensief op grauwe ganzen gejaagd, op heel Texel, en terecht gezien de
schade die deze aanrichten. De periode dat er mag worden gejaagd is van 1 maart
tot 1 november. Daar waar wordt gejaagd gaat geen weidevogel broeden. De
bejaging van grauwe ganzen moet ook van 1 november tot 1 maart toegestaan
worden, in deze periode heeft de weidevogel geen last van bejaging.
Gezien de staand van zaken is het nooit genoeg!
Heel belangrijk voor Texel als toeristisch eiland samen met de kernwaarden.
Het besef en het zien van de achteruitgang van diversiteit aan bloemen en vogels
geeft een groot gevoel van gemis en pijn!!
Kijk ook eens naar welk effect de moderne landbouw op de vogelstand heeft. Maak
van Texel een proeftuin voor integrale duurzame landbouw. Wellicht Europese
subsidie mogelijk.
Maar geen schijnoplossingen, graag. De weidevogels kunnen alleen overleven
wanneer wordt overgeschakeld op natuurinclusieve veeteelt. Dus met bloemrijke
graslanden waarin veel insecten voorkomen. Jonge weidevogels eten uitsluitend
insecten.
Maar het ligt niet alleen in de agrarische sector.
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Maar niet alleen door de bescherming te laten aan boeren, maar eindelijk eens iets
doen aan de steeds toenemende stand van zwarte kraaien, eksters, ganzen,
meeuwen en aalscholvers. Te gek voor woorden dat deze nog steeds niet bestreden
mogen worden, terwijl ze de rest van de vogelstand volledig uit hun evenwicht
brengen.
Meer aandacht voor omschakeling naar duurzame landbouw. Texel mag zich wel
eens uitspreken over duurzaamheid in de landbouw. Maak van Texel een
proefgebied om de invloed van omschakeling naar duurzame landbouw te
onderzoeken. Hiervoor kunnen o.a. subsidies uit het Waddenfonds aangevraagd
worden. Texel kan hierin een voortrekkersrol nemen en zich nog meer profileren als
duurzaam.
Zie ook hieronder de recente actie Code rood voor de natuur, waar vele organisaties
het belang van onderschrijven:
"Wij roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers op de handen ineen te
slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit.
Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur.
Het is alarmfase 'rood' voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent
onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is
afgenomen [1]. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de
bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van
veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op
de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen. Nu het nog
kan.
Het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om natuur een vanzelfsprekende plek te
geven in haar beleid. Met de start van een nieuwe regeerperiode is het moment
daar om deze groene uitdaging aan te gaan. Hét moment dus om hier gezamenlijk
de schouders onder te zetten. Doe mee!
Ja, ik teken mee VOOR een rijke natuur: stop de afname van biodiversiteit.
Deze petitie is een initiatief van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en wordt
ondersteund door:
Bijenstichting
Bionext
Floron
Greenpeace
IVN
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
KNNV
LandschappenNL
Naturalis Biodiversity Center
Natuurmonumenten
Natuur? en Milieufederaties
Nederlandse bijenvereniging
Natuur & Milieu
RAVON
Slow Food Nederland
Sportvisserij Nederland
SoortenNL
Stichting Natuurcollege
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Trees for all
The Pollinators
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Tuinbranche Nederland
Hogeschool Van Hall Larenstein
Vlinderstichting
Vogelbescherming Nederland
Wereld Natuur Fonds "
Welke journalist van de TC verdiept zich eens echt in deze materie en schrijft hier
een goed onderbouwd artikel over?
Misschien helpt het om de boeren die mee werken aan het nestbehoud te belonen!!
Niet meer het land injecteren gewoon net als vroeger strond gemengd met stro
weer ouderwets strooien . Meer wormen krijg je dan plus nest materiaal en de gras
groei bloeid weer helemaal op .
Ooit zeiden we "Texel vogeleiland". Wat het boerenland betreft kunnen we dat niet
meer zeggen. Het is er akelig stil geworden. Gelukkig hebben we nog de terreinen
van de natuurorganisaties waar nog iets van vroeger te zien. Jammer, dat veel
Texelaars zo negatief over deze organisaties spreken.
Ook kraaien afschieten! Die vreten veel nesten leeg.
Overbemesting in de gaten houden. Prachtig groen grasland buiten Den Burg. Een
soort gras ,geen bloem te zien ,amper een vogel en zodra er weer gemaaid. is gaat
de mestwagen er weer overheen
Past ook goed in tourisne beleid
Primair betekent dit het bevorderen van minder intensieve landbouwmethoden bij
een hogere waterstand.
Texel, vogeleiland......
Vertel dat maar tegen de boeren
Geven boeren een incentive om gevarieerdere weiden in te zaaien.
Het beheer van het landschap en het boerenleven kleinschaliger maken en meer
ruimte voor de weidevogels. Werk er aan mee dat de mens meer over heeft voor
goed voedsel zodat de boer kleinschaliger toch een goed inkomen kan verdienen en
meer biologisch gaat werken geen gif meer
Ik heb me via een ingezonden stuk ongeveer 2 jaar geleden in de TC in verdiept Dank
zei "de Lieuw" organisatie ligt hun bevinding het dichtste bij de waarheid. In de
gigantische lobby in de jaren 70 en 80 van de LBTO is de Texelse boer om
economische redenen massaal overgestapt op turbogras. Gebrek aan natuurlijk
voedsel voor alle vogels en de waterstand van het grondwater. Normaal hadden we
naast de lastige distels een overvloed aan madeliefjes, Pinksterbloemen en klaver.
Het hoogrendement denken van meerdere beroepen heeft in ruim 50 jaar van Texel
als vogeleiland zie (J.P.Tijssen en TESO film) een toeristeneiland gemaakt. Dat
hebben we in meerderheid gewild en komt nooit meer terud.
Laat de boeren hier over meebeslissen. Het woord weidevogels zegt genoeg.
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Laat de natuurinstanties nu eens spijkers met koppen slaan en de waarheid onder
ogen zien. Het is niet alleen de schuld van de boeren. Instanties zoals
natuurmonumenten wijzen wel steeds met een vinger naar een ander maar zelf
hebben ze enorme natuurgebieden die ze optimaal kunnen inrichten voor de
weidevogel maar daar redden ze het ook niet om de weide vogel terug te krijgen.
Predatie bestrijding van kraai, katten, meeuwen en ratten zal al een hele grote stap
in de goede richting wezen en laat nou eens een boer (misschien een
gepensioneerde die het leuk vind om te doen) bijv een in waal en burg op de
ouderwetse manier boeren, met kruidenrijk gras, laat maaien en vaste mest op het
land, dat trekt een enorme hoeveelheid insecten aan dus eten voor de vogels. Dat
gelul met muizenstroken, bosjes en bomen kappen en meer van die bureau
bedachte onzin is alleen goed voor de werkgelegenheid voor zulke instanties en de
subsidie pot die erbij hoort.
Maar ik zou echt niet weten hoe je dit moet aanpakken; injecteren van mest in
weiland zou moeten worden verboden
Maar niet met allerlei idiote plannen. Laat Texel ook een beetje hoe het is en
timmer het niet dicht
Niet alleen het jaag verbod op verwilderde katten opheffen ook op de grauwe gans
en nijlgans, daar komen we binnenkort ook in om.
en dit drukt ook niet en klein beetje op het weidevogel bestand.
Vooral een slimmer beleid, samen met boeren en jagers
De schuld wordt hoofdzakelijk bij de boeren gelegd ik denk niet dat dat terecht is.
Het is belangrijk lokale flora en fauna in stand te houden maar het is ook belangrijk
dat de groene maffia niet doorslaat in het proberen te reguleren van Texel oa dmv
het creëren van "natuurgebieden". In veel gevallen passen natuur en omgeving zich
vanzelf aan elkaar aan. Vogels die eerder niet op Texel voor kwamen hoeven niet
ineens behandeld te worden als een bedreigde diersoort. In eerste plaats is Texel
een leefomgeving voor mens en dier en niet 1 groot natuurgebied waarin vogels ten
koste van de "vrijheid" van de bewoners beschermd dienen te worden.
Het is goed maar dat ze alle bomen en bossages weg halen in de gebieden slaat
nergens op. Want er komen ook roofvogels voor in de natuur en dat die in bomen
zitten is ook naatuur net als die boom.
Ik weet er eigenlijk onvoldoende van om een echt goede mening te kunnen hebben.
Zou me er dan eerst meer in willen verdiepen voordat ik iets roep
Katten en boeren krijgen de schuld maar wat denk je van de roofvogels, het wemelt
ervan op Texel
Laat de natuur zijn gang gaan. Ingrijpen help vaak niets.
Laat eerst Natuurmonumenten(bomen kappen tegen roofvogels)/ staatbosbeheer/
de lieuw(strokenbeheer om de roofvogels te voeden, terwijl natuurmonumenten er
juist vanaf wil) en met name de gemeente er maar voor zorgen dat ze op dit gebied
er alles aan doen om de stand te verhogen/behouden. Door de steeds meer
gemaakte natuur te creeren, verdwijnen er veel vogels. Het is dus van groot belang
dat deze partijen eerst eens een zelfde doelstelling hebben. Kijk naar de echte
agrarische bedrijven(deze zijn vaak niet lid van de Lieuw omdat die steeds meer
tegen de agrariërs zijn), in de landerijen/akkers waar normaal geboerd wordt,
komen in tegenstelling tot de gemaakte natuurgebieden nog wel weidevogels voor!!
Ligt eraan wat men wenst te doen.
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Mee
oneens



Niet mee een sof oneens, de natuur regelt zichzelf, maar ingrijpen is soms
noodzakelijk, wat te doen staat is te beginnen bij de katten deze te castreren zodat
er geen jongen meer kunnen komen! Zielig?? Nee hou op, dood maken is zielig,
voorkomen is beter dan genezen!



De mensen willen veel te veel met de natuur bemoeien, laat de natuur zijn gang
gaan als er te veel vogels zijn komt er wel weer een ziekte en krimt het aantal en
anders om geld dat ook. kijk maar naar de zeehonden daar zijn er nu ook "te veel"
van.
Er is al genoeg ingegrepen door 'kunst" natuur gebieden te creëren voor vogels en
dat moet niet zo doorgaan. Als we genoeg weilanden behouden komen weidevogels
vanzelf weer terug. Maar zolang er steeds meer weilanden verdwijnen in
natuurgebied en dat steeds meer grauwe ganzen aantrekt krijgen de weidevogels
geen kans meer.
Er is voldoende natuur. Het weidevogelprobleem is te complex om met paar lokale
maatregelen op te losssen.
Gebeurd nu meer dan voldoende op Texel met al die natuur gebieden.
Genoeg behoud op dit moment. Kunt het ook overdrijven.
Het is allemaal erg kortemijn denken van onze groene vrienden. Eerst moesten alle
roofvogels terugkomen, nu zijn ze er en dan gaan we klagen dat er geen
weidevogels meer zijn, dus moet allerlei bossies gekapt worden ......
Het is misverstand daar de weidevogelstand in gevaar is. Wij worden eenzijdig
geïnformeerd middels de media
Ik vind dat er de afgelopen jaar wel voldoende aan gedaan is. En we hebben de
roofvogels ook nodig om de ratten te bestrijden. Aangezien deze niet veel
natuurlijke vijanden hebben. Tevens moeten we het op Texel meer over
leefbaarheid gaan hebben.
Waarom moet de mens altijd en overal in de natuur ingrijpen. Juist als de mens
ingrijpt ontstaan er problemen. Voorbeelden genoeg.












Zeer mee
oneens







Weet niet




Agrariërs den al erg hun best, kunt niet alle leed van de wereld keren.
Ruige mest toestaan op natuurwandeling zou goed zijn voor weidevogels.
Er is al teveel voor gedaan. De gemeente heeft zelf gezorgd voor subsidie voor
schaam groen rond vanalles en daarmee verjaag je de weidevogel
Je kan de natuur niet sturen .
Moet je eens kijken bij stukken land die onbewerkt zijn hoeveel daar zit
Sinds de natuurbeheerders zich ermee bemoeien gaat het steeds slechter met de
vogels
Heb er geen verstand van dus kan ik er ook niet echt iets over zeggen
Iedereen wil dat de weidevogels hier blijven denk ik, de vraagstelling vind ik wat
ongelukkig. Het gaat er uiteindelijk om HOE je de weidevogels wilt beschermen
toch? Alle WEILANDEN afgraven en er waterplassen van maken zal niet erg helpen
denk ik, voor de WEIDEVOGELS dan.....
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