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Verenigingsnieuws
World Pheasant Association

opgericht
De WPA is van plan zijn leden aan te

moedigen om zich te specialiseren in het

vogelfokken in de hoop, dat de gecoördi-
neerde en gezamenlijke pogingen van leden

over de hele wereld het voortbestaan zal

verzekeren van alle soorten, die als kooivo-

gels worden gehouden. Op deze wijze
kunnen zij belangrijkegegevens verschaffen

voor hun bescherming in de natuurlijke
staat en bovendien een gezonde fokstapel
van verschillende soorten, als die nodig
mocht zijn voor het opnieuw uitzetten van

een soort.

Major lain Grahame, Secretary, World Pheasant

Association, Daw’s Hall, Lamarsh near Bures,

Suffolk CO 8 SEX, Engeland.

De Gouden Lepelaar voor

Jb. Westra

Op de buitengewone algemene ledenverga-
dering van de Nederlandse Vereniging tot

Bescherming van Vogels op 13 december

1975 te Utrecht werd de vierentwintigste
Gouden Lepelaar uitgereikt aan de nu 75-ja-
rige heer Jb. Westra uit Warmenhuizen.

De heer Westra is oud-hoofdbestuurslid van

'Vogelbescherming’ en heeft altijd alles ge-
daan dat in zijn vermogen lag voor de be-

scherming van de vogels. De reservaten in

de Kop van Noord-Holland, met name het

Balgzand, ’t Stoar en De Petten stonden vele

jaren onder zijn supervisie. Door een ernstig
ongeval, dat de heer Westra in 1974 óver-

kwam, moest de uitreiking worden uitge-
steld.

Wij feliciteren de heer Westra hartelijk met

zijn onderscheiding!

Rijn-appèl - nationale manifestatie

Het Centrum voor Europese Vorming,
Instituut voor Natuurbeschermingseduca-
tie, Waddenzeevereniging,Stichting Natuur

en Milieu, Stichting Reinwater, Vereniging
Milieudefensie en Wereld Natuur Fonds

(Nederland) organiseren gezamenlijk een

nationale manifestatie die nogmaals de

aandacht vestigt op de ernstige vervuiling
van de Rijn.
Het Rijn-appèl wordt gehouden op zaterdag
13 maart in Krasnapolsky, Amsterdam om

14.00 uur. ’s Morgens houdt de Waddenzee-
vereniging daar haar jaarlijkse algemene le-

denvergadering, Tijdens het Rijn-appèl
wordt een overzicht gegeven van de feitelij-
ke stand van zaken met betrekking tot de

vervuiling en het internationaleoverleg. On-

danks alle plannen en internationaaloverleg
is er nog steeds geen enkele verbetering in

zicht. Er is bij het appèl medewerking toege-
zegd door tal van ter zake kundigen. Nadere

inlichtingen:Waddenhuis, postbus 90 Har-

lingen, tel. 05178-5541.

Deze organisatie, ’waarvan het doel is de be-

scherming van alle Galliformes’, en die op-

gericht is in juni 1975, was het resultaat van

de grote behoefte die veldornithologen, vo-

gelfokkers en natuurbeschermers hadden

aan een gezamenlijke organisatie voor het

beschermen en fokken van deze hele Orde.

De organisatie is iets geheel nieuws wat be-

treft opzet en opvatting en zij is, de ICBP

uitgezonderd, de enige internationale orga-

nisatie, die zich uitsluitend bezighoudt met

de vogelbescherming over de gehele wereld.

Bovendien is het een uniek experiment in

internationale democratie.

Over het geheel genomen zijn fazanten en

aanverwante soorten in bijna alle mooie

delen van de wereld te vinden. Er zal een

maximaal gebruik gemaakt worden van

bestaande beschermde gebieden en be-

schermingsorganisaties, zodat de pogingen
om Galliformes te beschermen beschouwd

kunnen worden als onderdeel van de alge-
mene behoefte aan natuurbeschermingover

de hele wereld. De WPA zal ook zijn be-

schermingsplannen ten uitvoer brengen in

samenwerking met de nationale en conti-

nentale secties van de ICBP, met de instel-

lingen, verenigingen en personen, die

belang stellen in de bescherming van de

Galliformes volgens biologische principes.
De WPA gaat zijn beschermingsplannen ver-

wezenlijken door middel van een aantal pro-

gramma’s, bijvoorbeeld betreffende de

Megapodes in Australazië, de Crecidae in

Midden en Zuid-Amerika en de fazanten in

Azië. Het eerste programma betreft de fa-

zanten in Azië, omdat er een grote mate van

medewerking aanwezig is in verscheidene

Aziatische landen; de middelen zijn be-

schikbaar en het plan is direct technisch

uitvoerbaar. In het IUCN Red Data Book (ver-
beterde druk van 1973) zijn niet minder dan

28 soorten Galliformes officieel opgeno-

men als zijnde in gevaar, waaronder 16

Aziatische fazantensoorten.


