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In memoriam D.G. Kars2.

Gedurende ca. 20 jaar heeft Kars aan het ringonderzoek

meegewerkt. In die tijd ringde hij ongeveer 16.000 vogels, een

respectabel aantal voor een vinkenbaan in het binnenland.

Door zijn wekelijkse krantenrubriek in een streekblad kreeg Kars

grote bekendheid. Gedurende kZ jaar zag hij kans eens per week

een boeiend artikel "Uit de Natuur" te schrijven.
Op de vinkenbaan wist hij ons urenlang te vertellen over

planten, vogels, vissen, insecten enz.

Eens zei hij ons: "Als je aan planten doet en er zit een kevertje
op een bloem, dan kun je die kever toch niet over het hoofd zien".

Wij, als jongeren, zijn hem bijzonder dankbaar voor de vele ken-

nis, die hij aan ons wist over te brengen. Zijn werk op de vinken-

baan wordt voortgezet door zijn vriend A.v.d,Leeden, die de laatste

10 jaar reeds aan het vinkentouw zat, terwijl Kars de gevangen

vogels afhandelde.

Wy zullen aan Kars blijven denken als een trouwe vriend

en groot natuurliefhebber.

Hy ruste in vrede.

Eón van zijn vrienden:

G. Hanekamp

Op 12 april j.l. overleed in Leerdam op 80 jarige leeftijd
één van onze oudste ringers D.G. Kars.

Kars was een man met een uitzonderlijke kennis en vooral
ook liefde voor de natuur. Hoewel hij slechts de lagere school had

bezocht had hij door zelfstudie en veldwaarnemingen een enorme

kennis van de gehele levende natuur vergaard. In de loop der jaren
zag hij kans een prachtige collectie boeken te verzamelen op bio-

logisch terrein, waarin hij elk vrij ogenblik studeerde.

Zo kende hij Brehm’s Tierleben bijna uit zijn hoofd. Zijn grootste
interesse ging uit naar de vogels, zowel Europese als daarbuiten
voorkomende vogels en wel speciaal de vinkachtigen. Typerend was

dat hij in de jaaroverzichten van de door hem op de vinkenbaan ge-

ringde vogels twee groepen onderscheidde n.l. vinkachtigen en ”bij-

goed”.


