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Vreemde schuilplaats
van een Porseleinhoen

kunt begrijpen, dat ik zeer verbaasd
was toen ik

zag dat ik
geen spreeuw in

mijn hand had, maar een porseleinhoentje

en wat voor een! Het was een volkomen

gaaf en gezond beestje in een prachtig ge-

pareld jasje!
Het opslagplaatsje waar dit vogeltje ge-

pakt was, ligt midden in het stadje Gene-

muiden op de kade van de haven, waar

dagelijks schepen lossen en steeds druk

gewerkt wordt.

Toen ik de man, die het ons bracht, er

naar vroeg, vertelde hij mij, dat hij het ont-

dekt dat in een rioleerbuis en het voor

een rat aangezien had, die hij daarom wilde

gaan vangen. Het kroop zeer snel door de

buizen heen en kwam tenslotte in het

schuurtje terecht. Toen kon hij het pakken
en ontdekte dat het een vogeltje was.

Daarom had hij het direct naar ons ge-

bracht, want het leek hem iets bijzonders
te zijn.
Dat was het inderdaad!

Wij hebben het beestje geringd en on-

middellijk weer in vrijheid gesteld. Het

vloog met een grote boog naar de riet-

zoom van het Zwartewater. Wc hopen
dat het momenteel een groot gezin heeft!

U ziet, men kan soms zeldzame vogels
aantreffen op plaatsen waar men ze in het

geheel niet zou verwachten. Wie zal
zeg-

gen, hoe het daar terechtgekomen is!

A. Timmerman

Half April bracht een waker bij een klein

opslagplaatsje van rioleerbuizen een vo-

geltje, waarvan hij de naam niet kende,
aan onze woning. Dat gebeurt zeer dik-

wijls, vooral met zieke vogels.

Omdat ik niet thuis was, stopten mijn
jongens het vogeltje in een leegstaande
weckketel. Het gaatje van de thermometer
diende als luchtgat. Toen ik thuis kwam,
moest ik vanzelf onmiddellijk van mijn
jongens het nieuwe vogeltje gaan bekij-
ken! Mijn oudste deed het deksel van de
ketel een eindje omhoog, zodat ik door een

kier in het halfduister naar de vogel kon

kijken. Ik zei, dat het een spreeuw was!

Door mijn vrouw en door mijn kinderen
werd ik echter heftig tegengesproken!
Dit wekte mijn nieuwsgierigheid vanzelf-
sprekend

op en ik stak mijn arm door het
flat om het beestje te pakken.



Oprechte vogelvrienden zullen met ver-

heuging kennis genomen hebben van het

feit
,

dat de Kievit beter beschermd zal

worden. Het tijdvak waarin het rapen van

Kievitseieren is toegestaan wordt met zeven

dagen bekort. Dit geldt voor het gehele

land, met uitzondering van de provincie

Friesland.

Het Vogelbesluit (art. 12) is bij Koninkl.

Besluit van 6 Mei 1955 in die zin ge-

wijzigd, dat de raaptijd aanvangt op
1

Februari en eindigt met ingang van

13 April (Friesland 20 April.)

Over de achteruitgang van de stand van de

Kievit maken velen zich zorgen en het is o. i.

daarom juist, dat deze maatregel genomenis!

Foto J. Laan
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