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Van groot belang!

Welke ervaringen had U met blauwe

reigers en roerdompen?

Speciaal van deze twee vogelsoorten

willen we nu meer weten, opdat we in

komende vorstperioden een nog betere

hulp aan deze soorten kunnen bieden.

Aller medewerking wordt daarom ge-

vraagd bij het beantwoordenvan onder-

staande vragen. U gelieve bij het ant-

woord enkel het nummer en onderdeel

van de vraag te vermelden.

1. Had U speciale voederplaatsen

voor blauwe reigers en roerdom-

pen?

Zo ja, waar en hoe waren die voe-

derplaatsen ingericht; b.v. op het

land, bij een wak of op het ijs.

2. a.
Hoeveel blauwe reigers kwamen

er op de voederplaatsen?

b. Hoeveel roerdompen kwamen er

op de voederplaatsen.

3. a. Hoeveel blauwe reigers heeft U

thuis of elders verzorgd?

b. Hoeveel roerdompen heeft U

thuis of elders verzorgd.

c. Hoeveel blauwe reigers en/of

roerdompen zijn daarvan gestor-

ven?

4. Wat voerde U deze vogelsoorten?

5. a. Op welke wijze voerde U blauwe

reigers of roerdompen, indien U

ze in uitgeputte toestand ter ver-

zorging had?

b. Welk voedsel gaf U ze en hoe-

veel?

c. Wat deed U wanneer het voedsel

geweigerd of uitgebraakt werd?

6. Hoeveel oudeof jonge exemplaren

verzorgde U?

7. Merkte U bijzonderheden in het

gedrag van deze vogelsoorten op

en wat was hiervan volgens U de

oorzaak?

8. a. Deed U andere belangrijke ont-

dekkingen?

b. Welke bijzonderheden zijn naar

Uw mening mede van belang?

Voor Uw medewerking en het nauw-

keurig uitwerken van deze vragen zeg-

gen we U hartelijk dank!

J.A.

Velen hebben zich deze winter bezig

gehouden met voeren en verzorgen van

in het wild levende vogels. Hierbij zijn

ongetwijfeld goede ervaringen opge-

daan, die beslist niet te loor mogen gaan.

Daarom doet de redaktie van Wiek en

Sneb een dringend beroep op U mede

te werken aan het volgende plan.

Blauwe reigers en roerdompen, die bijna

iedere winter een slechte tijd doorma-

ken, hebben onze bijzondere belang-

stelling, mede door het feit, dat de stand

van deze vogels toch al niet zo roos-

kleurig is.


