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Observatiehutten bevorderen de vogelstudie

Het streven van ons blad is: popularisering van de vogelbescherming en

mitsdien popularisering van de vogelstudie. Wat dat laatste betreft moeten

we bekennen, dat we, ondanks het vele, dat er al gedaan is, vaak nog te

kort schieten.

Bij een bezoek aan enkele vogelreservaten aan de Engelse oostkust kwamen

we tot de ontdekking, dat de Engelsen sommige vogelzaken beter voor

elkander hebben dan wij. Maar ook, dat wat daar kan, hier ook moet

kunnen.

De beheerder van „Minsinere Nature Reserve” te Westleton, Saxmundham

(Suffolk), de heer Herbert E. Axell, uitte zich ongeveer als volgt: „Jullie
hebben prachtige lepelaarkolonies, purperreigerkolonies, klutenkolonies en

wat dies meer zij; alleen men krijgt er in het algemeen weinig van te zien,

daar men op een grote, zelfs zeer grote afstand gehouden wordt.” Dat vond

hij een gebrek van onze reservaten.

Wij erkennen, dat dit waar is. Onder de gegeven omstandigheden kan het

echter niet anders wegens de angst, dat de kolonies verstoord worden.

Maar in Engeland blijkt die angst niet te bestaan. Daar hebben ze langs

en in hun „marshes” tal van waarnemingshutten, die ongemerkt en zonder

te storen onder alle weersomstandigheden en in elk jaargetijde bereikt

kunnen worden.

De heer Axell was zo vriendelijk bouwtekeningen te verstrekken, waarvan

blauwdrukken zijn gemaakt, die aangevraagd kunnen worden bij de admi-

nistratie van Het Vogeljaar, Pr. Bernhardlaan 2 te Ede (Gld.). Ook kan

Ons blad heeft als ondertitel: „Tijdschrift voor vogelstudie en vogel-

bescherming”. Velen van onze lezers maken grondige studie van het vogel-

leven en komen daarbij, soms met eindeloos geduld, tot de alleraardigste

waarnemingen.

Vogelstudie leidt automatisch tot vogelbescherming. Voorwaarde is echter,

dat een zo groot mogelijk aantal mensen daaraan meedoet. Dit aantal is

evenwel nog betrekkelijk klein. Hoe dat komt? Onder andere, doordat het

waarnemen van vogels een tamelijk moeilijke bezigheid is en niet iedereen

de tijd en soms de ontbering er voor over heeft om uren lang als het ware

op de loer te liggen voor een vogel, die maar niet komen wil en zich voort-

durend in de dekking houdt.
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aan hetzelfde adres een bouwpakket voor een waarnemingshut worden

besteld, inclusief hang- en sluitwerk, carbolineum, dakbedekking enz., dat

voor een bedrag van ongeveer ƒ 500,— op een (met een vrachtauto bereik-

bare) bouwplaats kan worden afgeleverd. Voor plaatsing van een derge-

lijke waarnemingshut zal vermoedelijk een bouwvergunning moeten wor-

den aangevraagd.

Het Vogeljaar stelt zich voor jaarlijks een dergelijk bouwpakket gratis

beschikbaar te stellen ter plaatsing op een terrein waar er, zo mogelijk het

hele jaar, door een redelijk aantal vogelliefhebbers en adspirant-vogellief-
hebbers gebruik van kan worden gemaakt. Wij denken hierbij aan beheer-

ders van reservaten, die financieel zelf niet in staat zijn de bouw van een

dergelijke observatiehut te bekostigen. Maar ook aan vogelwachten en

andere groepen, die voor het plaatsen van een dergelijke hut toestemming
kunnen krijgen op een daarvoor geschikt terrein. Voorwaarde is, dat een

goed omlijnd voorstel wordt ingediend, waaruit blijkt dat werkkrachten

beschikbaar zijn voor het in elkaar zetten van de hut, maar tevens regelin-

gen kunnen worden getroffen voor beheer en onderhoud, toegangsregeling
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