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Bewaking zeearend-horsten

Echter was het nest van het paar,
dat

dit jaar een jong grootbracht, de twee

voorgaande jaren telkens leeggeroofd,

wat ditmaal dankzij de bewaking onmo-

gelijk was.

Daar het in de bedoeling ligt in 1970

nog meer horsten onder bewaking te

stellen, bestaat er grote behoefte aan

vrijwilligers die getweeën, (dus ook

echtparen zijn welkom) gedurende een

week of langer de 24-uurs wacht bij een

zeearendenhorst zouden willen houden.

De bewakingsperiode loopt van eind

februari tot half mei.

Zij die buitengewoon nuttig en actief

natuurbeschermingswerk met een onver-

gefelijke ervaring willen combineren

kunnen zich opgeven bij het secretariaat

van het Wereld Natuur Fonds, Postbus 7,

Zeist.

Verzamelaars van postzegels met

vogelafbeeldingen

Het ligt in de bedoeling van het najaar

een bijeenkomst in het centrum van ons

land te organiseren. ledereen die blijk van

belangstelling heeft gegeven zullen wij óf

in „Het Vogeljaar" of met een rond-

schrijven hierover nader inlichten.

Als attractie hebben wij een aantal vogel-

postzegels te koop welke alle afkomstig

zijn uit lange series van de Engelse ko-

loniën die voor velen van ons bijzonder

moeilijk los te verkrijgen zijn. Mocht de

ruimte het toelaten dan zullen wij onze

lezers tweemaandelijks inlichten welke

nieuwe series met vogelafbeeldingen zijn

verschenen en welke prijs daar als

„nieuwtje” ongeveer voor betaald zou

moeten worden. J.T.

AGO-vogelkalender 1970

De bekende Olveh-vogelkalender zal in

1970 onder de naam AGO-vogelkalender

verschijnen, als gevolg van een fusie

van een aantal verzekeringmaatschap-

pijen. Overigens zal er aan het uiterlijk

en de samenstelling der kalender: 25

fraaie vogelfoto’s met uitvoerige bij-

schriften, niets veranderen. Het is tot

uiterlijk 15 oktober a.s. nog mogelijk
deze kalender te bestellen door over-

making van een bedrag van ƒ 1,50 op

postgirorekening 48 60 00 van De Olveh

in Den Haag.

Voor de voor deze kalender ingezonden
foto's werd een eerste prijs toegekend
aan W. H. van Schieveen te Apeldoorn,

een tweede aan Rens Veenstra te Sant-

poort en een derde aan de heer A. H,

de Weijer te Tilburg. Voorts zullen

foto’s worden gepubliceerd van J. van

de Kam, F. de Nooijer, F. F. J. Gommers.

Natuurbeschermingskalender van

de jeugdbonden

In het jaar 1970 wordt bijzondere aan-

dacht geschonken aan de natuurbescher-

ming in Europa.

Een van de aktiviteiten is de uitgave van

een gezamenlijke natuurbeschermingska-
lender door de Nederlandse Jeugdbond

voor Natuurstudie (NJN), de Christe-

lijke Jeugdbond van Natuurvrienden

(CJN), de Katholieke Jeugdorganisatie

voor Natuurstudie (KJN) en de Belgische

Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN).
In twaalf zwart-wit foto's en een enkele

tekst willen zij een indruk geven van de

natuur en enkele natuurbeschermingsas-

pekten, zoals de leden van de jeugdbon-
den deze zien.

De kalender is te bestellen door storting

van f 2,75 op gironr. 23 30 40 t.n.v.

Bondsuitgeverij NJN te Amsterdam( cor-

respondentieadres: Zutphenseweg 88,

Lochem).

Ter aanvulling van een eerder bericht

(Het Vogeljaar 1969, no. 1 blz. 40) kan

nu worden gemeld dat het broedseizoen

1969 voor de arenden in Sleeswijk-Hol-
stein niet gelukkig is verlopen. Hoewel

6-7 paren aanwezig waren, waarvan er

5 tot broeden overgingen (zeearenden

broeden niet elk jaar), bracht slechts

één paar een jong groot.

Mogelijk is het koudste voorjaar sinds

mensenheugenis, waaraan Sleeswijk-Hol-

stein dit jaar was blootgesteld, hieraan

debet. Ook bestaat de kans dat pesti-
ciden of andere chemicaliën, die als be-

strijdingsmiddel worden gebruikt, hier

een rol spelen. Thans worden daarom

analyses van verzamelde niet uitgekomen
eieren en van de rest van een doodge-

vonden zeearend verricht.


