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Natuurbeschermingsraad

geinstalleerd

In het algemeen heeft de Natuurbescher-

mingsraad tot taak de minister en de

staatssecretaris van C.R.M, desgevraagd of

eigener beweging van advies te dienen in

zaken die
op de natuurbescherming be-

trekking hebben. Hiermee zet hij de be-

staande taken van de Voorlopige Natuur-

beschermingsraad voort. Deze heeft
ge-

durende zijn bestaan over vrijwel alle fa-

cetten van de natuurbeschermingsproblema-
tiek adviezen uitgebracht. Deze betroffen

o.m. de ruilverkavelingen, de Wadden-

zee, de herindeling van de ingepolderde
Lauwerszee, het stichten van weide-, vogel-
en ganzenreservaten.

Cursus mens en natuur op

De Blankaart

Over vele problemen, die voortspruiten uit

de relatie „mens-natuur” wordt van ge*

dachten gewisseld op de volkshogeschool
De Blankaart, in België.

Van 6 tot 11 juli en van 6 tot 10 augustus

wordt een programma „Mens en Natuur”

georganiseerd waartoe worden uitgenodigd
alle belangstellenden van af 18 jaar. Naast

de ontmoeting van gedachten wordt tevens

een intense kennismaking met de flora en

fauna van een zoetwatermilieu (De Blan-

kaart) en een zilt milieu (de IJzermonding)
in het vooruitzicht gesteld.

Deze kursus wordt werkelijk ook een stukje
vakantie dankzij de moderne, konfortabele

inrichting van het landhuis, de ongedwon-

gen atmosfeer en het rechtstreekse kontakt

met de ongerepte natuur, want De Blan-

kaart is gelegen vlakbij een vijver die deel

uitmaakt van een natuurreservaat (70 ha).
Het deelnemingsgeld bedraagt voor de week

van 6-11 juli 1.000 Fr. (750 fr. voor

studenten), voor de week van 6-10 augus-

tus 800 Fr. (600 Fr. voor studenten).

Inlichtingen en inschrijving: schriftelijk of

telefonisch op het adres: De Blankaart,

lepersesteenweg 44, Woumen (West-Vlaan-

deren) tel. 051/50642, België.

Vogels en vlinders in Tilburg
In het Natuurhistorisch Museum te Tilburg
(Kloosterstraat 26) wordt tot 1 september
een tentoonstelling „Vogels en vlinders"

ge-

houden, die de schoonheid in vorm en kleur

van de vogels en de vlinders die in Neder-

land voorkomen wil tonen. De tentoonstel-

ling is dagelijks (ook szondags) van

2-6 uur geopend.

Gewonde gierzwaluw verpleegd
sinds mei 1966

Sinds mei 1966 verplegen mej. Munter en

haar moeder een gierzwaluw met een gebro-
ken vleugel. De vogel wordt in leven ge-

houden met levende meelwormen, waarvan

hij er in vijf voerbeurten 80 per dag eet.

Hij heeft nimmer gedronken en weigert dit

ook. Wel krijgt hij dagelijks een druppel
vitamine AD

op een stukje brood.

De vogel huist in de keuken in een doos,

waarin van jute een holletje is gemaakt.

Hij krabt als hij wil eten en loopt door de

keuken rond. In voor- en najaar vertoont de

vogel trekonrust. Hij ruit in de winter,

telkens één veertje tegelijk.

I. C. Wedts de Swart, Noordbolwerk 3,

Middelburg

De staatssecretaris van Cultuur, Recreatie

en Maatschappelijk Werk Mr. H. J. van de

Poel heeft op 19 maart j.l. de Natuurbe-

schermingsraad geïnstalleerd. Deze instal-

latie was noodzakelijk geworden, doordat

de in werking treding van de Natuurbe-

schermingsraad op 1 januari 1968 auto-

matisch een einde maakte aan het bestaan

van de Voorlopige Natuurbeschermings-
raad.

liij Kon. Besluit van 13 maart 1968 zijn,

met ingang van 1 januari 1968 voor een

tijdvak van drie jaren in de Natuurbe-

schermingsraad benoemd: tot lid-voorzitter

Mr. R. G. A. Höppener te Roermond, tot

lid-ondervoorzitter Prof, Dr. J. C. van de

Kamer te Houten en tot leden Dr. Ir. W.

G. Beeftink te Goes, Dr. I. N. Th. Diepen-
horst te Epe, Jhr. Mr. M. van der Goes

van Naters te Wassenaar, Mr. H. P. Gor-

ter te Naarden, Dr. D. de Jonge te Delft,

E. J. M. Kolfschoten te Leidschendam,

Prof. Dr. J. Lanjouw te Bilthoven, J. Oos-

terhuis te Diever, Prof. Dr. K. H. Voous

te Huizen, Mr. R. A. van den Wall Bake

te Vorden, Prof. Dr. H. T. Waterbolk te

Haren (Gr.), Drs. R. J. de Wit te Am-

sterdam en Prof. Dr. J. 1, S. Zonneveld

te Zeist. Met ingang van dezelfde datum

is benoemd tot secretaris Mr. H. J. Tim-

man te Delft.
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In het z.w. van Spanje ligt het

moerassige deltagebied van de Gua-

dalquivir. In dit uitgestrekte gebied
vinden honderdduizenden trekvogels

een toevlucht wanneer zij in het na-

jaar naar het zuiden en in de lente

naar het noorden trekken. Een aan-

zienlijk gedeelte van dit natuurge-

bied is reeds in de afgelopen jaren

als reservaat veilig gesteld. Het is

de beroemde Goto Donana, aange-

kocht door het W.N.F. Hieraan gren-

zend ligt het rijke natuurgebied van

de Marismas de Hinojos.

Waarom Hinojos?

De Hinojos, een 3,000 ha groot

moerasgebied, is de meest ideale

overwinteringsplaats voor vele soor-

ten trekvogels en andere in het wild

levende dieren die met uitroeiing be-

dreigd worden. Door de gunstige

omstandigheden en het milde kli-

maat in dit gebied trekken vele

vogels in de winter niet verder naar

het zuiden. Zij blijven dan pleisteren

in de Marismas de Hinojos en de

aangrenzende natuurgebieden.
De Marismas deHinojos lopen thans

gevaar in cultuur gebracht te wor-

den. Als dit gebied niet gered kan

worden, betekent dit ook voor de

aangrenzende natuurgebieden een

bedreiging. Niet alleen door het ver-
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dwijnen van de rietlanden van de

Hinojos, maar ook door te verwach-

ten toepassing van giftige landbouw-

bestrijdingsmiddelen. Aankoop van

de Hinojos zal daardoor tegelijker-

tijd een aanvulling en beveiliging
van het reeds verworven natuurge-
bied in deze streek betekenen.

Het Wereldnatuurfonds te Zeist stelt

zich voor, ter gelegenheid van zijn
eerste lustrum in 1968, een bedrag
van f 250.000,— bijeen te brengen
als Nederlandse bijdrage voor de

aankoop van de Marismas de

Hinojos, waarmee in totaal een be-

drag van f 1.600.000,— gemoeid zal

zijn, zij het dat de Spaanse regering
zich in principe bereid heeft ver-

klaard één derde deel van deze

totale aankoopsom voor haar reke-

ning te nemen.

Het W.N.F. meent een speciaal be-

roep te mogen doen op de Neder-

landse vogelvrienden, omdat zovele

Nederlandse vogels in de Marismas

de Hinojos een pleisterplaats of

overwinteringsgebied vinden.

Stort Uw gift voor de Hinojos op Postgiro 44466

ten name van het Wereldnatuurfonds te Zeist
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