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In vogelvlucht

Een vogeleiland veroverd!

Engelse matrozen veroverden op 21 September ’55

(de Volkskrant, d.d. 22-9-’55) 2230 m
2

nieuw

grondgebied voor het Britse wereldrijk: het eiland

Rockall, een puntige rots midden in de Atlantische

Oceaan. Rockall ligt ruim 300 km van St. Kilda,

het meest westelijke eiland van de Hebriden. Op

het nieuwe Britse grondgebied wonen alleen zee-

vogels. (Vermoedelijk broedt de grote noorse pijl-

stormvogel op het eiland). Geen mens had er tot

nu toe aanspraak op gemaakt.

Engeland nam bezit van het eiland, omdat zijn ma-

rine er geleide projectielen overheen wil gaan

sturen.

Bewaakte terreinen

Mededelingen no. 2/3 van de Nederlandse Vereni-

ging tot bescherming van Vogels is verschenen.

Daarin wordt een overzicht gegeven van de ter-

reinen, die in ons land worden bewaakt door vo-

gelwachters in dienst van genoemde vereniging.

Het is goed dit geschriftje te bezitten en te lezen,

opdat we er weer eens bij stil staan hoe belangrijk

het werk van deze vereniging is. Bent U reeds lid?

fmin. contributie ƒ 2.50 per jaar; jeugdlidmaatschap

ƒ 1.— (tot 18 jaar) ]

Om niet te vergeten

Abonné’s, die niet aangesloten zijn bij de vogelbe-

schermingswacht „Zaanstreek”, „Zuid-West Ve-

luwe” of bij de Vogelwerkgroep, worden verzocht

hun abonnementsgeld (ƒ 3.—) over te maken op

girorekening 616972 t.n.v. H. van Schuppen te Ben-

nekom. Doe dit s.v.p. voor 1 Februari a.s., dat

bespaart ons veel werk! Heel hartelijk dank! We

moesten de abonnementsprijs met vijftig cents ver-

hogen, omdat de drukkosten sinds de oprichting van

ons blad zijn gestegen en omdat we uitgebreider

zijn en gaan verschijnen. Er zit vaart in, rem niet

af. Ook nu zijn we weer met 16 i.p.v, 8 pagina’s

verschenen. Na 1 Februari zullen we U per post

een kwitantie moeten aanbieden van ƒ 3,35.

Laat dat niet nodig zijn.

Onderzoek stookolie slachtoffers

Internationaal wordt een onderzoek ingesteld naar

de aantallen door stookolie verongelukte vogels en

naar de soorten, die het slachtoffer van olie wor-

den. Voor de Vogelwerkgroep heeft de heer Han

Krug, Morelstraat 24 te Den Haag zich bereid

verklaard alle
gegevens te verzamelen. Bij hem kan

men de nodige inlichtingen en invullijsten aanvra-

gen.

Kleine zilverreiger

De heer F. A. C. M. van Hasselt zag op
12 Oct.

j.1. een kleine zilverreiger op „De Beer". De vogel

was niet schuw en kon uitstekend vliegen. Op 16

October bevond de heer Han Krug zich op het-

zelfde vogeleiland en zag daar zijn eerste bonte

kraaien. Onafgebroken vlogen de vlaamse gaaien

over en tussen de bergeenden en bemerkte hij een

casarca cend 9 . Hij houdt het voor mogelijk, dat

dit een ontvlucht exemplaar is, evenals de Zuid-

Amerikaanse kleine zilverreiger, die nog altijd op

„De Beer" huist.

De heer H. D. van der Laan schrijft: 16 October

1955 zagen we de kleine zilverreiger, die enige tijd

geleden uit het Wassenaars Dierenpark ontsnapt is

op het natuurmonument „De Beer”.

Havik

De heer G. van Waversveld te Driebergen stelde

een onderzoek naar de prooi in bij het nest van

een havik. Het is heel interessant dit eens te be-

studeren! Hier zijn zijn ervaringen: 19 Juni een

postduif en een jong konijn: 21 Juni een ekster en

een bosduif; 23 Juni een jong konijn en een vlaam-

se gaai verder tot en met 26 Juni een postduif, ek-

ster, vlaamse gaai, kauwtje en een jong konijn:

2 Juli ontdekte hij het wijfje bij de prooi (postduif)

en op 3 Juli bij een jong konijn.

Op het nest bevonden zich 3 bijna volwassen Jon-

gen.

Kolonel Peter Town-

send, aldus een be-

richt in „de Tele-

graaf” d.d. 3 Oct.

’55, is op 20 Sep-

tember tijdens een

pleziervaart op
de

Westerschelde bij

Biervliet met een Belgisch jachtgezelschap aange-

houden door de Nederlandsche Politie te water.

Tegen kolonel Townsend is echter geen proces-

verbaal opgemaakt, zoals tegen de vijf hem ver-

gezellende Belgen, omdat hij niet in het bezit bleek

van een geweer en niet had gejaagd op bergeenden.

De Belgen hadden dit wel gedaan en daarom zijn

de acht hun toebehorende geweren in beslag geno-

men.


