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In vogelvlucht

Tot secretaresse van de Ned. Ver. tot Be-

scherming van Vogels te Amsterdam is be-

noemd Mej. G. van der Baan, die dus een

groot deel van de werkzaamheden van de

heer J. Drijver gaat overnemen.

Ons kwam weer een vervelend bericht ter

ore. Vervelend, omdat opnieuw bleek dat

een grotere organisatie van vogelbescher-
mers in ons land ook in dit geval meer

kracht had kunnen ontwikkelen. Verdeeld

blijven heeft
geen enkele voordelen, vogel-

beschermers!
Het broedgebied van de Kwak in de Bies-

bosch wordt n.l. zeer ernstig bedreigd,door-
dat de eigenaar van het terrein, waarop
deze vogel broedde, het griendhout laat

kappen. Jarenlang is dit op die plaats niet

gebeurd, waardoor zo’n uitstekende biotoop
voor kwakken ontstond.
We veronderstellen, dat het kappen van

griendhout momenteel meer lonend is en

dat de Biesbosch-plannen wat op de ach-

tergrond- zijn geraakt of wellicht worden

gewijzigd. Het is jammer, dat nog geen

maatregelen konden worden genomen om

in dit geval iets te redden.

Het Hoofdbestuur van de Ned. Ver. tot

Bescherming van Vogels keurde in haar

vergadering van 13 Oct. een rapport goed,
dat door een commissie van vier bestuurs-

leden was opgemaakt en dat o.a. beoogde
de

propaganda voor vogelbescherming te

bevorderen, Eén voorstel in dit rapport be-

trof de uitgave van een eigen orgaan.

De redactie van het orgaan ,,ZOO-

NEWS", een contactorgaan voor dieren-

tuinen in de gehele wereld, verzoekt ons

het volgende bekend te maken:

Dierenbeschermers uit Zwitserland

stellen een uitgebreid onderzoek in

naar de gevaren, die bepaalde soorten

vogels bedreigen en zouden daarom

gaarne een antwoord ontvangen op de

volgende vraag:

„Sind Ihnen Geblete bekannt, in óe-

nen Zugvögel (Amseln, Drosseln,

Stare, Pinken, Schwalben usw) gefan-

gen, verkauft oder verspeist werden?

Auch Mitteilungen, die das Ausland

betreffen, sind uns wertvoll. Wenn Sie

auch Anregtmgen machen können wie

wir dieser Unsitte entgegentreten sol-

len, so sind wir Ihnen sehr dankbar.

Zuschriften sind erbeten an unser

Sekretariaat:

Schweizerische Geselschaft zur

Förderung des Tierschutzes,

Postfach 138,

ZURICH-57, SCHWEIZ.

U kunt LIw antwoord zenden aan ZOO-

CENTRUM te Aalten (Holland), waar

men voor vertaling en doorzending zal

zorgdragen.

Met een variant op een

bekend gezegde: (vogel-)
beschermen is vooruitzien,

maken we U er op attent,

dat het nu de tijd is om

de wintervoedering te or-

ganiseren, zodat bij inval-

lende koude direct hulp kan worden gebo-
den. De plaatselijke pers zal ongetwijfeld
haar medewerking willen verlenen.

Mocht U uilen of roofvogels te verzorgen

hebben, — natuurlijk met het doel ze na

genezing direct de vrijheid te geven! —,

wendt U zich dan tot de heer H. van Schup-

pen, Panoramaweg 9 te Bennekom, die U

onmiddellijk aan muizen kan helpen.


