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VOGELVARIA

ooTEVAAR(S)

Zoals tegenwoordig op de meeste plaatsten het gebruik is, werd er ook bij de geboorte
var een kind aan de SmidsstÍaat te Hooge Mierde een 'ooievaar' in de voortuin gezet. Deze
stond daar al zo'n zes weken toen daar op 2 aprlll 1997 1n de namiddag een echte Ooievaar bij
neerstreek. Dit levende exemplaar stond zijn houten maaÍje echt te bekijken alsof dat een

mogelijke paftner kon worden. De Ooievaar stapte er nog eens omheen, maaÍ de tegenparrij
gaf geen krimp en bleef gewoon staan! Na zo'n tien minuten op het Eazor rondgestapt te
hebben, moet de echte toch wel ingezien hebben dat hij fout zat en vloog toen verder. Het
geheel is door de overbuurman Jan vd Bome op foto vastgelegd.

P.S Voor f50.- (excl. BTW) zijn brj mij de echte houten lok-Ooievaars te bestellen.

PrerrR WoureRs

VEMOEK OM GEGEVENS OVER RAAMSLACHTOFFERS ONDER VOGELS

In het kader van een onderzoek, uitgevoerd onder auspiciën van de Dierenbescherming.
zouden wij graag informatie willen hebben over vogels die zich tegen ramen (vensterglas) of
geluidswallen vall doorzichtig plexiglas langs autowegen, hebben doodgevlogen.

Wrj zijn geinteresseerd in de volgende gegevens:
o plaats
o datum (er,t. tijd) wanneer de vogel gevonden is
. vogelsoot (indien rnogelijk vermelden of het een volwassen ofjuveniele vogel is.)
Betreft het het doodvliegen tegen een vensterglas dan graagvermelden:
. tlpe gebouw (flat, rijtjes-wonittg, vrijstaand huis, windscherm, poort)
. waar het huis staat (open land, centrum, langs de rand van de plaats)
. tlpe glas (spiegelend of normaal)
. ofer tegenover het raam waar de vogel tegenaan is gevlogen een ander raamÀÍ
o andere venneldenswaardige gegevens (naar het oordeel van de vinder)

We weten dat we veel vragen, maal omdat we een goed beeld willen hebben , stellen
we lret krijgen van deze gegevens zeer op prijs. Voor verdere suggesties houden wij ons
aanbevolen.

Bij voorbaat darrk voor de genomen moeite. De gegevens kunt u opsturen naar:

Dierenbescherming
Raamslachtoffers
Postbus 85980,
2508 CR Den llaag.
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