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In vogelvlucht

Denkt
u er nu eens over na! Wat vloeit

daaruit voort? Werkt u ook al in die

richting?

In verband met het Kemphancn-onderzoek
van de heer Sj. Braaksma, verbonden aan

het Staatsbosbeheer te Utrecht, worden

graag broedgegevens en tellingen op de

kampplaatsen, met opgave van plaats en

data, ontvangen.

De heer A. B. Wigman schrijft in het „Gel-

ders Dagblad” van 26 Juni 1954:

”Op 15 Mei vertelde een ambtenaar van

de Stichting „Wolfheze”, dat hij een

Scharrelaar had waargenomen op de

grens van het Nationale Park „De Hoo-

ge Veluwe” en het vliegveld Deelen,

langs de voormalige rolbaan. De volgen-

de dag werd de vogel geheel onbevoor-

oordeeld waargenomen door een echt-

paar uit Schagen.”

De heer Wigman meent niet te behoeven

twijfelen aan deze waarnemingen. (Zie

2de jaargang, no 2, pag. 12.)

Wij bevelen u aan: „De Avifauna van de

Biesbosch” door Mr T. Lebret en C. J.

Verhey. Wetenschappelijke Mededelingen

der Kon. Ned. Nat. Hist. Ver. No 12 —

April 1954, Prijs ƒ 2,25.

Bestellingen: Postrekening 13028 ten name

Adm. van de K. N. N. V., uitgaven te Am-

sterdam.

Teneinde het kockoeken-onderzoek van de

ornitholoog Hellebrekers te kunnen aan-

vullen, verzoeken wij u alle gegevens over

de koekoek te verstrekken. Allereerst is van

belang te weten tot welke soort de pleeg-

ouders behoren: verder plaats, data en an-

dere gegevens.

De vogeltrek is in volle gang! We wensen

u veel vrije tijd en prachtige belevenissen.

Laat ook anderen mee genieten. „Wiek en

Sneb” biedt daarvoor gelegenheid.

Is er iemand, die zich in-

teresseert voor het nader

bestuderen en verzamelen

van gegevens over vogel-

parasieten, zoals vogel-

luizen, -vlooien en -vlie-

gen, die op vogels leven

of in vogelnesten voorkomen?

Aan „Wiek en Sneb” wordt door de uit-

gevers (een aantal vogelvrienden) niet

verdiend; wel wordt getracht een ideaal te

verwezenlijken: alle vogelvrienden en -be-

schermers tot elkaar te brengen!
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