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VOGELBOSCHJES. 

OOR de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels is het volgende 
rondschrijven gezonden aan de Gemeentebesturen in Nederland: 

Sinds jaren reeds worden door onze Vereeniging, daarbij gesteund door 
tal van particulieren, pogingen in het werk gesteld, om onzen inlandschen 
vogelsoorten, vooral den kleineren daaronder, geschikte broedgelegenheid te 
verschatTen. Door het steeds meer in oultuurbrengen van den bodem toch, 

dreigen de veiligste plekjes om te nestelen verloren te gaan, zoodal ingrijpen in de meeste 
gevallen niet overbodig genoemd kan worden. 

Overal haast treft men in onzen tijd de z.g. nestkastjes aan, van uitgeholdon boomstam 
vervaardigd en van een kleine vliegopening voorzien. Aan duizenden meezen en roodsiainljrs, 
spreeuwen, spechten, enz. wordt daardoor vergoed het verlies, dat de vogels moeten lijden 
door het onverbiddelijk rooien van oude, holle boomen, de natuurlijke broedplaats van de 
genoemde en van vele andere vogelsoorten. 

Menig Gemeentebestuur, overtuigd van het groote nut van een talrijke vogelbevolking, 
heeft gemeend, zich met het beschermen der vogels te moeten bezighouden en het is een 
gelukkig verschijnsel te noemen, dat In zoovele gemeente-eigendommen, parken, planlsor 
lanen en grachten in den woningnood onzer vogels zooveel mogelijk wordt voorzien. Nadere 
inlichtingen omtrent de prijzen der bedoelde neslkastjes kunnen te allen tijde worden inge
wonnen aan het kantoor onzer Vereeniging, Rok in 09, te Amsterdam. 

Maar ook voor de niet-holenbroeders dient te worden gezorgd; lot deze categorie toch 
behooren onze nultigsle insecleneters: tjiftjaf, tuinfluiter, grasmusch, spotvogel en vele andriv. 
Teneinde ook deze manier van vogelbescherming populair te maken, gaf onze Vereeniging in 
1914 een vlugschrift uit: «liet Vogelboscht door Jhr. L. J. (juarles van UlTord. Deze uitgave 
is nog voorradig en wordt op aanvrage gaarne gratis en franco toegezonden. 

Nimmer is de gelegenheid tot het aanleggen van een vo^elboschje zoo gunstig geweest 
als thans; de oorlog drukt de prijzen der benoodigde gewassen nicl onbelangrijk, terwijl 
onze Vereeniging bovendien nog bij tal van boomkweekers een belangrijke reductie op de 
prijzen geniet. Boven den door de kweekers gevraagden prijs, zal een klein bedrag voor de 
te maken onkosten door ons in rekening worden gebraelit. 

Wij twijfelen er dan ook niet aan, of nok l'w Bestuur zal van deze liijzondere gelegenheid 
gebruik willen maken en zich een zending plantsoen aanschaffen, dienende om onzen vogels 
zoowel een veilige nest plaats als voldoende voedsel te versehallen. liestellingen kunnen worden 
gezonden aan hel kantoor onzer Vereeniging, waarna later bericht zal worden gezonden, door 
welken kweekei' ui' kweekers liet verlangde zal worden leegezonden. De medewerking van 
een geacht vakkundige waarborgt een goede uitvoering der bestellingen. 

Moge dan elke demeente zich binnenkort kunnen beroemen op een aardig vogelboselije! 
Verseheidene boomkweekers stellen ook voor grondeigenaren, die het genoemde doel willen 
bevorderen, gunstige voorwaarden, zoodat ook zij zich tot ons kunnen wonden. 

Namens bel Hoofdbestuur der Mederl, 
Vereeniging tol Beseheiining van Vogels 

Prof. Dr. A. E. H. SWAEN, Secretatvs, 

Wij hopen dat dit schrijven in menige Gemeente een nuttige uitwerking moge hebben. 
Een park vol vogels is inderdaad een echt volksbelang. Misschien willen Spoorwegmaatschap
pijen en Polderbestnren deze zaak ook wel in overweging nemen, evenals de grondeigenaren 
groot en klein. Wij hopen ook dat onze lezers het boekje van den heer Quarles van (Jfford 
zullen aanvragen. In hoe meer handen het komt, dos te beter voor de vogels. 

ÏH. 


