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In vogelvlucht

Zijn er onder de lezers nog gegevens

over geitenmelkers, die slachtoffers van

het verkeer werden?

Officier van Oranje Nassau.

Dr G. A. Brouwer, o.a. voorzitter van de

Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels,
werd op 30 april j.1. benoemd tot Offi-

cier van Oranje Nassau wegens zijn gro-

te verdienste voor de natuur- en vogel-

bescherming.
Wij feliciteren Dr G. A. Brouwer alsnog

van harte met deze onderscheiding.
red.

Zwarte sterns.

Op 1 mei 1956 heb ik vijf zwarte sterns

gekregen. Twee leefden er nog, maar zij

hadden een gebroken vleugel, Eén was

onbeschadigd en de twee andere dode

ex. hadden ieder een gebroken rechter-

vleugel.
Zelf ben ik naar de plek gegaan en daar

vond ik nog drie zwarte sterns eveneens

met een gebroken vleugel. De vogels

lagen langs de spoorlijn van Zaandam

naar Purmerend in het Oostzijderveld.
Langs de spoordijk staan telegraafpalen
waar de vogels vermoedelijk tegenop
gevlogen zijn.

C. Koolman jr.

Is het niet mogelijk, dat zij tegen een die-

seltrein zijn gevlogen? Als de vogels over

de spoorlijn vliegen naar het Kalverveld,

dan zouden zij in botsing kunnen komen

met de trein die van de richting Purmer-

end komt. Let op gebroken rechtervleu-

gels!
red.

Zwarte kraaien.

Vaak trek ik erop uit en het valt mij op,

dat de zwarte kraai lang niet zo alge-
meen is als b.v. de grutto en de tureluur.

Zoals U weet heeft de zwarte kraai een

boomnest: dat is makkelijk te zien en het

wordt daarom dikwijls uitgehaald door

boeren, jagers, jachtopzieners enz. Op
de vogel zelf wordt veel geschoten. Al

met al is de zwarte kraai m.i. lang niet

meer zo algemeen als men wel denkt. Het

komt mij voor, dat de zwarte kraai ook

onze bescherming moeten genieten, want

anders gaat het misschien nog eens de

kant van de raaf op!
H. P. Sparreboom

In hetDuitse tijd-
schrift „Westfäl-

lischen Jägerbo-
ten” (jrg. 8, heft

9) berichtte G.

Tönnies, dat op

enkele kilometers

heidewegen in de loop van één zomer 6

doodgereden geitenmelkers op de straat-

weg werden gevonden.
Dat ook in ons land slachtoffers onder

de geitenmelkers vallen blijkt uit de me-

dedeling van Dr Eykman (Limosa 28,

pag. 36), die meldde, dat een geitenmel-
ker ’s nachts tegen een auto doodvloog.
Ook in het ringverslag XXXIX (Limosa
27, pag. 40) staat vermeld, dat er zich

te Gilze N.B. in de nacht van 4 op 5

augustus 1952 een geitenmelker dood-

vloog tegen de koplamp van een auto.
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Zilvermeeuwenbestrijding.

In het „Algemeen Dagblad” van 6 april
1956 lazen wij, dat het „uitdunnen” van

de zilvermeeuwen op de broedkolonies

dit seizoen met onverminderde kracht zal

worden voortgezet en wel door middel

van brood met strychnine, terwijl tevens

de eieren zullen worden geraapt, geschud
of door inspuiten onvruchtbaar gemaakt.
Een bericht, dat ons kort na de februari-

maand een beetje rauw op de maag valt,

schrijft het „Algemeen Dagblad”.
Ons ook en wij zijn benieuwd hoeveel

zilvermeeuwen in het broedseizoen van

1955 zijn gedood, hoeveel men er nogwil

doden en hoeveel men er in leven denkt

te laten.

red.

Ooievaars.

De Vogelbescherrningswacht „Zuid-

West Veluwe” heeft een flink aantal

aktieve leden, die, na de alarmerende be-

richten over de achteruitgang van de

ooievaarsstand in ons land, direkt plan-
nen beraamden om te trachten hieraan

paal en perk te stellen. Uit de berichten,

die in onze rubriek Veldwaarnemingen
over de ooievaars werden gepubliceerd,
meende men te kunnen opmaken, dat er

o.a. behoefte aan nestgelegenheid was.

De enthousiaste vogelbeschermers beslo-

ten derhalve die kleine kans te benutten

en nog vóór de paasdagen brachten zij
drie nieuwe nestpalen in gereedheid, n.l.

in de Bennekomse Meent, op de grens

van Wageningen en Rcnkum en één in

Voorthuizen.

De Burgemeesters en brandweerbom-

mandanten van Ede en Wageningen
verleenden hierbij onmisbare medewer-

king. Dagbladen en tijdschriften maak-

ten melding van deze proeven. Ook de

radio liet zich niet onbetuigd. De belang-
stelling was gewekt!
Verheugend was het te constateren, dat

de Ned. Ver. tot Bescherming van Vo-

gels dit initiatief landelijk voortzette en

vrijwel onmiddellijk via de pers het vuur-

tje verder aanwakkerde, zodat deze

pröef op veel groter schaal kan worden

genomen.

Tijdens de tweede zitting van het Inter-

nationale Comité voor Vogelbescher-
ming te Beetsterzwaag op 6 juni j.1, rap-

porteerde, aldus de Leeuwarder Cou-

rant, de heer Zwceres de achteruitgang
van de stand van de ooievaars in de laat-

ste vijftien jaar. Ook de aktie tot het

herstellen en bouwen van nesten werd

ter sprake gebracht. Het is gebleken, dat

van het aantal herstelde nesten reeds drie

weer zijn bewoond.

Als de ooievaars in het najaar over Bel-

gië, Frankrijk en Spanje weer terugtrek-
ken, worden ze beschoten, omdat in die

landen onvoldoende op de bescherming
wordt toegezien. Afgevaardigden van

deze landen werdenverzocht in hun land

op naleving van de verbodsbepalingen
aan te dringen.
De aktie voor verbetering van de ooie-

vaarsstand — op de Veluwe'ingezet —

heeft nu zelfs buiten onze grenzen bete-

kenis gekregen.

Wij hopen van ganser harte dat de goe-
de resultaten niet uit zullen blijven.

J. A.

Winterkoning
in boerenzwaluwennest

Reeds enige malen werd in dit tijdschrift

melding gemaakt van het bewonen van

boerenzwaluwnesten door grauwe vlie-

genvangers.

Het is mij gebleken, dat niet alleen

grauwe vliegenvangers van boerenzwa-

luwennesten gebruik weten te maken;

hiervan getuige het volgende.
Op het landgoed Amstelrust, gelegen
aan de Amstel even ten Zuiden van Am-

sterdam, hadden in een oude schuur eni-

ge jaren achtereen twee paar boeren-

zwaluwen hun jongen grootgebracht.
Ieder jaar werden de zelfde nesten be-

trokken. In het voorjaar van 1952 ech-

ter, begon één paar met de bouw van een

nieuw nest, op kleine afstand van het

oude, dat ongebruikt bleef.

Dit vreemde gedrag bracht mij ertoe het

oude nest aan een onderzoek te onder-

werpen. Daarbij bleek, dat dit nest een

ingrijpende verandering had ondergaan;
de opening was verkleind door het aan-

brengen van dorre bladeren en mos, ter-

wijl ook de nestholte met dit materiaal

was opgevuld.
In het aldus „verbouwde” nest trof ik

eieren aan van een winterkoning. Helaas

werd door drukke werkzaamheden het

nest verstoord.

Joh. }. Frieswijk
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Siberische goudlijster.

De heer }. J. Bolland te Driehuis-Velzen

zag op 11 november 1955 op deschutting

van zijn achtertuintje een Siberische

goudlijster. Gedurende tien minuten kon

hij de grootte, duidelijke dwarstekening

op de borst en de witte streep onder de

vleugels goed waarnemen, waardoor een

vergissing uitgesloten geacht moet wor-

den.

Dit zou van deze soort dus de negende

waarneming in ons land zijn, terwijl die

van 2 december 1955 bij Wijk aan Zee

de tiende vondst zou worden, (zie Wiek

en Sneb jrg 4, no. 1, pag 5.)

The Ring.

Van Dr W. Rydzewski (1 Altyre Road,

Croydon, Surrey, England) ontvingen

wij bericht, dat door hem een orgaan

wordt uitgegeven onder de naam: Orni-

thological Bulletin The Ring.
Het orgaan is hoofdzakelijk gewijd aan

het ringen van vogels, de problemen, re-

sultaten en de techniek daarvan.

Uit de eerste jaargang (oktober '54—

november ’55) ontlenen wij o.a.: Vijftig

jaar vogels ringen in Canada; Het van-

gen van waadvogels in Revtangen

(Noorwegen) en Geringde vogels, die

zeer oud werden.

The Ring bevat behalve het laatste

nieuws over het ringonderzoek uit 21

landen ook mededelingen over versche-

nen rapporten, boeken etc. Heeft LI be-

langstelling ? Wendt LI tot Dr. W.

Rydzewski. J. A.

Nogmaals nestkastjes.

Mededelingen no. 4 van de Nederland-

se Vereniging tot bescherming van Vo-

gels bevat een uitstekende verhandeling
over het bouwen, hangen, de plaats en

verzorging van nestkastjes. Ook over de

bewoners daarvan vindt U er een leuke

beschrijving in.

Jammer, dat de achterzijde van pag. 11

benut is als invulformulier. Maakt men

van dit invulformulier gebruik — en dat

is de bedoeling! —
dan zal men de tekst

op pag. 11 moeten ontberen.

J.A.
Kraaien en schelpdieren.

Het is de gewoonte van kraaien, kokkels

en andere schelpen stuk te laten vallen,

teneinde het schelpdier op te kunnen

eten. Meestal nemen ze de schelp in de

snavel en laten hem van enige meters

hoogte op iets hards vallen. Onlangs zag

ik echter, dat een bonte kraai de schelp
daartoe niet in de snavel, doch tussen de

poten nam.

Zijn er misschien anderen, die dit eerder

gezien hebben? Arie de Zwart

Nieuw model.

In een artikeltje „Van en voor de vo-

gelwereld” geeft M. J. L. Messerschmidt

jr. in het „Tijdschrift der Nederlandsche

Heidemaatschappij” 67, februari 1956,

pag. 42—L43 de beschrijving van een

nieuw model nestkast, afkomstig van een

Duitse bosbouwschool, dat volgens be-

proeving door de schrijver haar deugde-

lijkheid heeft bewezen.

Vogelbescherming in Friesland.

De Bond van Friese Vogelbeschermings-
wachten doet ongetwijfeld veel en goed
werk. Wij zijn daar vrij nauwkeurig van

op de hoogte. Vooral het plaatselijke
werk heeft onze bewondering. Derhalve

betreuren we het ten zeerste, dat het ru-

moer dat in Friesland ontstond, toen be-

kend werd dat het rapen van grutto-
eieren verboden was, zo hevig is ge-

weest. Het doet o.i. dezaak van vogelbe-

scherming geen goed, wanneer vogelbe-
schermers een juiste beschermingsmaat-

regel gaan afkeuren i.p.v. toejuichen.
Het doet ons tenminste vreemd aan! We

hebben vrijwel alle artikelen daarover in

de Friese pers gelezen en het meest pijn-
lijke vondenwij wel de aanval op de heer

Buisman — een voorstander van het ver-

bod en wellicht één der eerste vogelbe-
schermers uit Friesland, die reeds zoveel

voor de vogelbescherming in Nederland

deed en nog steeds doet!

Het lijkt er veel op dat de vogelbescher-
mingswachten in Friesland er ook zijn
om de belangen van de eierzoekers te

verdedigen, ja deze belangen zelfs laten

domineren! Dat heeft onze instemming
niet.

Evenzo betreuren we het, dat het rapen

van kievitseieren in Friesland een week

langer is toegestaan dan in de overige

provincies.
Men beroemt er zich in Friesland op, dat

er na de 19e april beslist geen kievitseie-

ren gezocht worden en op sommige

plaatsen zelfs vóór de 19e niet. Dat vin-
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den we heel plezierig, maar minder pret-

tig is — en daarover praat men liever

niet—•,dat het aantal eierenzoekers, le-

den van vogelbeschermingswachten, dat

in autobussen van uit Friesland naar Gel-

derland en Overijsel trekt steeds meer

toeneemt. Men gaat dan een dagje kie-

vitseieren zoeken en hele stukken land

worden afgestroopt!
Dr. J. P. Otto, redakteur van „Vanellus”

signaleert dergelijke uitstapjes reeds in

het mei-nummer en het deed ons genoe-

gen te vernemen, dat deze methode van

eierenzoeken de instemming van de re-

daktie niet heeft.

Wij hopen van ganser harte, dat onze

vogelbeschermers in Friesland er naar

zullen streven de zaak van vogelbescher-
ming ruim te zien, d.w.z. niet per provin-

cie, maar landelijk of liever nog interna-

tionaal.

J. A.

Bescherming van nuttige vogels.
Door de Plantenziektenkundige Dienst

te Wageningen is een keurig uitgevoerd
boekwerkje uitgegeven (verslagen en

mededelingen: no. 17, februari 1956, He

herz. druk), dat iedere liefhebber tegen
deuiterst lage prijs van ƒ 1.— kan kopen.
„Bescherming van nuttige vogels” is de

titel van dit boekje, dat verlucht is met

o.a. fraaie foto’s van Jb. v. d. Peppel.
Achtereenvolgens worden behandeld de

onderwerpen:

Vogelbescherming, nestgelegenheid,
vogelbosjes, voedering en drinkgele-
genheid.
Het onderwerp vogelbosjes had onze

grote belangstelling. Wilt U vogels in

een park of in Uw tuin lokken? Let dan

op de beplanting! In dit boekje worden

allerlei geschikte planten, struiken en

bomen genoemd. Wist U, dat U behalve

nestkastjes, ook ncstbuidels kunt maken

op heel eenvoudige wijze? Bestel dit

boekje spoedig; Uw gulden is best be-

steed!

J. A.


