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Bescherming van Vogels

Excursie naar Schouwen en de Ospelse Peel

Thans reeds Kerstkaarten bestellen

De zomermaanden zijn een (zeer betrekkelijk)

rustige tijd op het bureau der vereniging. Men

zou ons daarom een grote dienst bewijzen,
door thans reeds de faaie dubbele Kerst- (of

verjaardags-) kaarten te bestellen, die zo ge-

schikt zijn voor verzending met Kerstmis of

Nieuwjaar.
Deze kaarten hebben een fraaie reproductie naar

een aquarel van H. Slijper of Rein Stuurman

op de voorzijde en op de binnenzijde de opdruk
„Met de beste wensen” van”, waaronder men

zijn naam kan invullen. Een mapje met kaarten

met afbeeldingen van twaalf verschillende vo-

gels kost, samen met twaalf blanco enveloppen
van prima kwaliteit, slechts ƒ 2,50.
Teneinde de verkoop in de „slappe tijd" te

bevorderen, worden deze mapjes (mits voor

1 september a.s. door overschrijving van het

verschuldigde op postgiro 2 92 13 van Vogel-

bescherming te Amsterdam besteld) tijdelijk ge-

leverd voor slechts ƒ2,— (franco per post).
Na genoemde datum wordt de prijs onherroepe-
lijk weer hoger.

Grammofoonplaten met vogelgeluiden

Onder auspiciën van „Vogelbescherming" en de

R.S.P.B. zal de Europese Fonoclub binnenkort

drie der bekende grammofoonplaten met vogel-
geluiden, opgenomen door de Zwitser Hans

Traber, in Nederland in de handel brengen.
Deze platen, die uitmunten door perfecte weer-

gave der geluiden, waren tot nu toe slechts in

Zwitserland verkrijgbaar en werden niet ge-

ëxporteerd. Het zijn 17 cm platen, doch met een

snelheid van toeren per minuut, dus ver-

lengde speelduur. Op elke plaat zijn de geluiden
van acht tot tien vogels opgenomen.
De prijs zal, voor leden der vereniging, slechts

ƒ5,— bedragen (in de handel ƒ5,50). In het

septembernummervan „Het Vogeljaar” zal wor-

den aangekondigd, welke drie platen (met op-

gave der vogelsoorten) verkrijgbaar zullen zijn.
De platen worden geleverd met etiket met

Nederlandse en Engelse tekst en met een aardig

geïllustreerde hoes, waarop een toelichtende

tekst in het Nederlands en Engels zal worden

afgedrukt.
Een ideale kans voor vogelliefhebbers, die zich

in de stilte van huis- of studeerkamer ver-

trouwd willen maken met de zang der voor-

naamste vogelsoorten. Ook bijzonder geschikt
voor het onderwijs.

Wie t.z.t. uitvoerige gegevens over deze platen
wenst te ontvangen, gelieve hierom even per

briefkaart te verzoeken aan het secretariaat van

Vogelbescherming, Reguliersgracht 9 te Amster-

dam.

Vogelbeschermingswacht „Limburg”
Nieuw adres secretariaat

De aandacht wordt
erop gevestigd, dat voortaan

als secretarese van de Vogelbeschermingswacht
„Limburg” optreedt: Mej. T. Blankevoort,

Schelsberg 306 te Heerlerheide.Tel. 04440-5850.

Voor correspondentie omtrent de bezorging van

dit tijdschrift blijve men zich wenden tot de

heer W. F. Bult, Bredastraat 37 te Heerlen,
tel. 04440—6718 of 6995, postgiro 54 50 41.

Torenvalk in volle zee

Op 23 april werd door mij op het weerschip
„Cirrus” (liggend op station op

± 350 zra. ten

Westen van de zuidpunt van Ierland) een

boerenzwaluw (3 waargenomen. Op 25 april
meldde zich een huiszwaluw, eveneens Wie

schetst echter mijn verbazing, toen er in de

schemering van de laatstgenoemde dag een

torenvalk om het schip zweefde, die echter

kennelijk zeer moe was. Na enkele vergeefse
pogingen, ik had gewacht tot het donker was

geworden, kon ik haar in de mast verrassen.

Het bleek een volwassen wijfje te zijn, dat

weliswaar sterk vermagerd, doch nog zeer

fel van reactie was.

De eerste twee dagen werd geen voedsel ge-

accepteerd en de vogel had in het geheel geen

uitwerpselen. Het voeren was een ware sukkel-

partij en we gaven haar geen enkele kans, dat

ze de lange reis zou overleven. Maar... opeens

kreeg zij de haal te pakken.
Ik had haar in mijn hut ondergebracht en liet

haar af en toe wat rondfladderen. Bij mijn nade-

ring was ze eerst steeds zeer vijandig gezind,

maar na een week aan boord werd ze zelfs

vertrouwelijk en kwam de kleine stukjes vlees

vermengd met wat veertjes zelf ophalen en

pakte de aangeboden hapjes zelfs voorzichtig
tussen mijn lippen vandaan. Grappig was haar

voorliefde voor een plaatsje vlak voor mijn
wastafelspiegel, waar ze onafgebroken zat en

af en toe een luid kli-kli het horen. Al met al

betekende dit voor mij een zeer welkome af-

leiding op de nogal eentonige weerschepen-

dienst. Om verder elk risico te vermijden heb

ik haar op de thuisreis nabij Maassluis pas

weer de vrijheid gegeven, op 9 mei. Het was

voor mij natuurlijk bijzonder aardig, dat mijn

zorgen op die manier zo werden beloond.

Opmerkelijk was ook het medeleven met mijn
kleine roofridder van de ca. 60 opvarenden.
Hieruit blijkt wel terdege, dat er zeer velen

zijn, die de vogels een warm hart toedragen.

J. SCHOTSMAN

Begunstigd door fraai zomerweer, namen resp.

bijna zestig en ruim veertig leden deel aan excur-

sies, die op 18 juni en 26 juni werden gehouden
naar het vogeleiland Schouwen en de Ospelse
Peel. De bezoekers van Schouwen mochten

pro-

fiteren van de grote plaatselijke kennis van de

heer Jac. Viergever, die als gids optrad. De

excursie naar de Ospelse Peel stond onder lei-

ding van de heren L. M. F. v. d. Hombergh en

Dr. P. J. van Nieuwenhoven, van wie vooral

eerstgenoemde ook een zeer belangrijk aandeel

in de voorbereiding had.


