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Verenigingsnieuws
Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Ledenvergadering

Mapjes vogelfoto’s

Voor belangstellenden hebben we nog mapjes
met vogelfoto’s in voorraad voor de prijs van

65 cent per mapje. Wie dit bedrag stort op post-

rekening 484295 van de heer F. Sjollema, Tulp-
straat 19 te Koog aan de Zaan, krijgt een mapje
franco thuisgestuurd.

Vogelwerkgroep van K.N.N.V. en N.J.N.

Contributie 1958

In 1958 heeft het merendeel der leden de con-

tributie pas betaald bij aanbieding van een

postkwitantie. Dit heeft zowel financieel als

administratief bezwaren.

Daarom wordt de leden thans verzocht de con-

tributie voor 1959, als dit nog niet is gebeurd,
zo spoedig mogelijk over te schrijven of te storten

op postrekening 671313 van A. H. Hessels,

Hyacinthenlaan 34 rd te Haarlem, onder vermel-

ding: „lid K.N.N.V.", „lid N.J.N." of „geen
lid”.

Voor de goede orde wordt erop gewezen, dat

leden van K.N.N.V. of N.J.N. ƒ 2,— per jaar

betalen, niet-leden daarvan ƒ 3,— per jaar,
waarin in beide gevallen het abonnement

op

„Het Vogeljaar” is begrepen.

Vogel beschermingswacht

Zuid-West Veluwe

Fotowedstrijd

In augustus 1958 is de Vogelbeschermingswacht
Zuid-West Veluwe voornemenseen fototentoon-

stelling c.q. -wedstrijd te houden tijdens de zgn.

„Heideweek”, in samenwerking met de Vereni-

ging voor Vreemdelingenverkeer.
De tentoonstelling zal omvatten foto’s van in het

wild levende vogels, zoogdieren en bloemen,

eventueel ook landschappen.
Belangstellenden worden verwezen naar een

aankondiging elders in dit blad van de Wage-
ningse Amateur Fotografen Vereniging, die in

mei a.s. een min of meer gelijksoortige tentoon-

stelling zal houden in Wageningen.

Nederlandse Vereniging tot

bescherming van vogels

Jaarvergadering 1959

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal op

zaterdagmiddag 2 mei a.s. worden gehouden in

de grote zaal van het Koninklijk Instituut voor

de Tropen. Na afhandeling van het huishoudelijk

gedeelte, zal de heer G. K. C. van Tienhoven

een serie kleurendia’s van vogels vertonen. De

bijeenkomst wordt besloten met vertoning van de

zeer fraaie kleurenfilm „Island of Birds” van

Christopher K. Mylne (vervaardiger van de in

1958 vertoonde film „Highland Birds”), die op

7 maart j.1. in de Royal Festival Hall te Londen

haar wereldpremière beleefde.

Meer dan 8000 leden

De verschijning van het jeugdblad „Vogels"
heeft een dusdanige toevloed van nieuwe leden

veroorzaakt, dat kort na elkaar het 7000ste en

vervolgens het 8000ste lid konden worden inge-
schreven. En het ziet er naar uit, dat nog vóór

de vergadering van 2 mei a.s., waarop het

60-jarig bestaan der vereniging sober zal worden

herdacht, het 9000ste lid zal zijn geboekt.
Het spreekt vanzelf, dat deze overstelpende
stroom van nieuwe leden het uiterste heeft ge-

vergd van de zeer bescheiden bezetting van het

kantoor. Wij roepen daarom de clementie in van

hen, die wellicht wat lang op een antwoord op

correspondentie hebben moeten wachten.

Van het decembernummer van „Vogels” (nr. 1)
zijn geen exemplaren meer beschikbaar!

Kleiner Vogel Greif

Ofschoon wij „Kleiner Vogel Greif" niet „hét",

maar beter „een”, boek over de sperwer kunnen

noemen,
heeft auteur Karl Stülcken zeer veel

wetenswaardigheden over de sperwers bijeenge-
bracht. Vier broedseizoenen bracht hij bij sper-
werhorsten door en kwam, mede door een goede
opmerkingsgave en scherp waarnemen, tot tal

van aardige ontdekkingen, die hij stuk voor stuk

beschrijft. Het boek vermeldt dan ook vele

nieuwe gegevens over de sperwer. Het is echter

jammer dat de schrijver niet eens wat verteld

over wat reeds anderen vóór hem over de soort

publiceerden, maar zich volkomen bij de door

hem zelf verzamelde gegevens houdt. In zijn land

en ook bij ons, waar L. Tinbergen in „Ardea"

zijn prachtige oecologische sperwerstudie publi-
ceerde, verschenen al eerder beschrijvingen over

het leven van de sperwer. Ook een litteratuur-

lijstje missen wij in het boek, dat prettig en vlot

is geschreven.
In de tekst wordt verwezen naar de 80, door hem

zelf gemaakte, foto's welke achterin het boek zijn

opgenomen. Doordat het boek in kleine hoofd-

stukjes is verdeeld stoort het voortdurend naslaan

van de foto's minder. Toch had ik deze liever

tussen de tekst gezien.
Een boek dat elke vogelaar, en zeker elke roof-

vogelvriend, in zijn bezit zal willen hebben.

„ . I-T.
Karl Stülcken: Kleiner Vogel Greif, das Buch vom Sper-
ber. Uitg. Bartmann-Vcrlag, Frechen/Köln, 1958. Pr. geb.

DM. 9.80.

Op 19 december hebben we eenledenvergadering

gehouden, waar o.a. werd gesproken over het

euvel der vuilnisbelten en de wenselijkheid van

visdieveninventarisatie. Gegevens over de aan-

wezigheid van vuilnisbelten in onze weidegebie-
den, over schade die zij voor de weidevogelstand
veroorzaken (meeuwen, ratten) en over plannen
voor nieuwe belten zal het bestuur gaarne ont-

vangen. Ook foto’s van belten waarop de ont-

siering van het landschap goed uitkomt zijn
welkom (eventueel negatieven).
Verder vraagt het bestuur vrijwilligers die willen

deelnemen aan een inventarisatie van de vis-

dievenstand. Aanmelden bij de secretaris.


