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Uitstervende diersoorten en
...

nieuwjaarskaarten

Toen er in 1950 nog slechts enkele

tientallen over bleken te zijn, waarvan

een deel in gevangenschap, werden

maatregelen beraamd om de soort te

redden. Enerzijds werden in het gebied

waar zij voorkomen, enkele zorgvuldig

beschermde reservaatjes aangelegd. An-

derzijds werd het kweken in gevangen-

schap ter hand genomen,met de bedoe-

ling te zijner tijd de oorspronkelijke

bevolking met gekweekte ganzen aan te

vullen. Dit geschiedt nu op
drie plaat-

sen: op n partikulier landgoed op

Hawaii, in het beroemde ganzenreser-

vaat aan de Severn van de Engelse

Wildfowl Trust en sinds kort bij een

Nederlandse kweker, de heer Schuyl te

Rotterdam. In enkele jaren is hierdoor

het aantal ne-ne’s al verdubbeld.

De Internationale Unie voor Natuur-

bescherming volgt deze ontwikkeling

met belangstelling. Zij ziet hierin een

zo goed voorbeeld van aktieve natuur-

bescherming, dat zij dit jaar haar Kerst-

en Nieuwjaarskaart aan de ne-ne heeft

gewijd. Peter Scott, direkteur van de

Wildfowl Trust en bekend vogelschil-

der, heeft de tekening gemaakt, die in

vijf kleuren op een blauwe achtergrond

is afgedrukt.

De kaarten (met Engelse of Franse

tekst) zijn te bestellen bij de Contact-

commissie voor Natuur- en Land-

schapsbescherming, Herengracht 540

te Amsterdam (giro 210481) a f 1.- per

stuk en ƒ 7.50 per 10 stuks.

(Overgenomen uit de „Toeristenkampioen”,

jaargang 19, No. 23, p. 723.)

Een van de eerste doelstellingen van de

natuurbescherming, en vooral van de

internationale natuurbescherming, is

diersoorten, die dreigen uit te sterven,

te beschermen.

Een soort, die in dit opzicht de aan-

dacht vraagt, is de Sandwichgans of

ne-ne. Deze ganzen kwamen alleen

voor op Hawaii, waar zij tot voor be-

trekkelijk korte tijd in een behoorlijk

grote populatie in de bergen leefden.

Vrij snel zijn zij echter in aantal terug-

gelopen door de oorzaken, die zich

bijna steeds in dergelijke gevallen doen

gelden, overmatige jacht en menselijke

ingrepen in hun levensmilieu.


