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De NJN schrijft in „Het Vogeljaar”

Zijn inleiding wordt gevolgd door een artikel over ganzen in Neder-

land. Over het broedgedrag van bergeenden en het balstgedrag van

enige zagersoortenwerden eveneens bijdragen opgenomen.

Het voornaamste artikel is dat over gebieden langs de Waal als pleis-
terplaatsen voor waterwild, waarin een groot aantal waarnemingen
werden verwerkt.

Op de nu volgende pagina’s zijn uit dit artikel opgenomen de inlei-

ding; een overzicht van de op de rivier zelf voorkomende vogels, in

het bijzonder tijdens de afgelopen strenge winter; een bespreking
van het uiterwaardengebied bij Haaften als pleisterplaats voor water-

wild en als broedgebied. Ook werd opgenomen het artikel over het

Verversingskanaal in Den Haag, waarin vergelijkingen worden

gemaakt tussen de waarnemingen uit de winter van 1956 en die van

1962. Lezers van „Het Vogeljaar”, die belangstelling hebben voor de

overige artikelen kunnen het waterwildnummer van „Amoeba”
bestellen door het schrijven van een briefkaart aan de ekspediteur
van de NJN-uitgeverij, de Heer N. Stam, Meidoomlaan 22, Amstel-

veen. De kosten bedragen ƒ 1,50 per nummer.

De Nederlands Jeugdbond voor Natuurstudie wordt sinds 1930

gevormd door jongeren van 12-23 jaar. Er bestaan in ongeveer 70

plaatsen van het land afdelingen, waarvan de voornaamste aktiviteiten

de zondagsekskursies zijn. Behalve vogels worden alle takken van

natuurstudie beoefend. Naast afdelingen zijn er landelijke werk-

groepen, die het natuurhistorische werk koördineren en stimuleren.

Lezers van „Het Vogeljaar” die graag iets meer zouden willen weten

over de NJN kunnen daartoe schrijven aan NJN, Herengracht 540,

Amsterdam

Onno Bosma, redakteur „Amoeba”

Eén van de organisaties, waarvan „Het Vogeljaar” het orgaan is, is

de Vogelwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur-

studie. Het aandeel van de VWG in het leveren van kopij voor het

blad is nooit erg groot geweest en daarom vond het voorstel om een

aantal artikelen van VWG-ers tegelijk in „Het Vogeljaar” en

„Amoeba” te publiceren veel instemming bij beide redakties.

De nu volgende 32 pagina’s vormen een deel van het Waterwildnum-

mer van „Amoeba”, dat geheel werd samengesteld door het bestuur

van de Vogelwerkgroep, in de eerste plaats door Jan Veen. Aan-

leiding tot de uitgave van een dergelijk nummer vormde het feit, dat

de waterwildpopulatie in ons land in verschillende gebieden ernstig
bedreigd wordt door ingrijpen van de mens in het biotoop van deze

vogels. De heer Eygenraam wijst hierop in het inleidendeartikel.


