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N vogelvlucht

Jaarverslagen
De Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels

gaf een boekje uit, dat behalve de jaarver-

slagen van 1952-1954, ook nog een artikel

bevat over het leven van haar bestuurslid,

wijlen Mr Dr P. G. van Tienhoven, de

grote voorvechter voor het behoud van

Natuurschoon. Ook wordt daarin de Vo-

gelwet 1936 en de nieuwe Jachtwet behan-

deld. Het reeds vele malen gebruikte illu-

stratiemateriaal (tekeningen) verfrist het

boekje minder dan waarschijnlijk in de be-

doeling heeft gelegen. Het fotomateriaal

daarentegen maakt veel goed.
Al met al een boekje dat, als documentatie

op het gebied van vogelbescherming, zeker

zijn nut zal bewijzen.
Leden van de vereniging (min. ƒ 2,50 per

jaar) ontvangen dit boekje gratis.

Zwarte ooievaar

Op 14 Aug. 1955 zag de heer G. Sjolle-
ma van Leeuwarden bij de heide van

Duurswoude ten O. van het Waskemcer

een Zwarte ooievaar. Grote cirkels be-

schrijvend verdween de vogel tenslotte in

N. richting, aldus een artikel in de Leeuw-

arder Courant van 16 Aug. j.1.

Stookolie

De Koninklijke Nederlandsche Reeders-

vereeniging stelde op verzoek van de Ne-

derlandse Regering een keurig uitgevoerd
boekje samen ten behoeve van de zeeva-

renden der Nederlandse Koopvaardijvloot.
Het is getiteld; Handleiding ter voorko-

ming van de verontreiniging van de zee

door olie.

Een aantal schitterende foto’s tonen o.a.

verontreiniging van het strand bij Zand-

voort, een olieslachtoffer (Jan van Gent),
bedorven visvangst door vervuilde netten,

en de last die badgasten van stookolie

ondervinden. Daarna een oproep aan de

zeelieden om te helpen deze ellende, scha-

de en last te voorkomen gevolgd door dui-

delijke richtlijnen en bepalingen.

Een wereld vol wonderen

In opdracht van de Wethouder van On-

derwijs van ’s-Gravenhage schreef de heer

A. E. Donia een boekje getiteld „Een we-

reld vol wonderen”. Het boekje bevat 24

bijzondere foto’s, waarvan enkele in kleur.

Op voor jongens en meisjes boeiende wijze
verhaalt de schrijver over zijn dwaaltoch-

ten in de vrije natuur en getuigt van zijn

grote liefde voor de planten, vogels en

dieren.

Leerlingen, die de lagere school met vrucht

hebben doorlopen krijgen dit als geschenk
van de gemeente ’s-Gravenhage mee. Een

idee, dat navolging verdient! Het is uitgege-
ven doorN.V.Uitgevers-Maatschappij W.E.

J. Tjeenk Willink. Zwolle, die het geheel

keurig heeft verzorgd.

Het vergiftigen van Zilvermeeuwen

In de „Mededelingen der Natuurbesch.

Commissie van de N.J.N.” 12e jrg„ no.

3—4, p. 1—4 schrijft J. Rooth (verbonden
aan de afd. Natuurbescherming en Land-

schap van het Staatsbosbeheer) over „Het

Zilvermeeuwenprobleem”.
Volgens voorlopige berichten werden er

dit jaar tot ongeveer eind Juli (toen het ar-

tikel verscheen) ± 6000 volwassen Zil-

vermeeuwen vergiftigd. „Het streven is

om de huidige 25.000 broedparen terug te

brengen tot ongeveer 2500 broedparen”

schrijft Rooth. We vinden het een zeer

drastische beperking.

Onze abonné, de

heer J. Hooge-
veen te Alphen
aan de Rijn, uitte

in een uitvoerig

schrijven zijn
verontwaardi-

ging (niet ten

onrechte! red.) over het premiestelsel voor

het schieten van houtduiven. Ook voor ek-

sters en roeken neemt hij het op! In zijn
omgeving komen deze vogels sporadisch
voor en ze zijn daar een aangename stof-

fering van Het landschap. Verschillende

landbouwers gunnen deze vogels daarom

een plaats op hun erf. De meeste gewone

vogels, zoals vinken en ringmussen ver-

dwijnen tengevolge van bespuiting van de

boomgaarden.
Tenslotte pleit hij voor het aanleggen van

vogelbosjes, teneinde de vogels bescher-

ming en voedsel te bieden. Maar
...

er

moet tegen het premiestelsel krachtig ge-

protesteerd worden en overal moeten vo-

gelbeschermers hun stem laten horen, al-

dus onze abonné.


