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In vogelvlucht

Die Zeeuwse kwakken breidden zich uit en

gingen ook weer in Zuid-Holland nestelen.
c,en reeds opgegeven vogelsoort scheen
2ich te hebben hersteld. Hoe was dit mo-

gelijk?
De naturalist D. G. Schuyl (Kralingseweg

32, Rotterdam) had 16 kwakken geïm-
porteerd uit Zuid-Slavië en ze aan de
eigenaar van het natuurreservaat verkocht.
(In de

moerassen van Zuid-Slavië is deze
soort volstrekt niet zeldzaam.) Uit Roeme-

nië heeft hij lepelaars en steltkluten laten

komen, die ook in Nederlandse Natuur-

reservaten zijn uitgezet.”

Eén onzer abonné’s verstrekte ons ter in-

zage een cursus voor vogelbescherming,

uitgegeven door de Zwitserse vereniging

„Vogelschutz im Bezirk Horgen”. Het is

een schriftelijkc curcus van een jaar en men

ontvangt iedere maand een les. De uitge-
werkte lessen dienen te worden opgezon-

den ter correctie.

De cursus is afgestemd op de maandkalen-

der voor vogelbeschermers, die door de

voorzitter van de Bond van Zwitserse Vo-

gelbeschermingsverenigingen wordt gepu-

bliceerd in het Bondsorgaan „Die Vogel
der Heimat”. — Een tijdschrift zoals Wiek

en Sneb er een kan worden!

De stof is uitgebreid en handelt over win-

tervoeding, allerlei soorten voederbakjes,
nestkasten, vogelwaarnemingen, methoden

tot bescherming van vogels, het aankweken

van vogelkennis enz.

Wat wij (redactie) er nu al van geleerd

hebben, is, dat de Zwitserse vogelvrienden
niet zo verdeeld zijn als in ons land! Daar-

door openden zich voor hen grotere moge-

lijkheden.

Er gebeurt in ons kleine

landje meer dan men zo

ogenschijnlijk wel zou

vermoeden. Daar is b.v.

het bericht in „Het Vrije
Volk” van 5 Mei j.l.: „In
1938 werden de vogel-

vrienden verblijd met het bericht, dat er in

een Zeeuws Natuurreservaat broedende

kwakken waren aangetroffen.
Men meende, dat deze merkwaardige
nachtreigers, die men het laatst in de riet-

velden
van de Reeuwijkse Plassen had

gezien, nog slechts als zeldzame winter-

gasten voorkwamen.


