
“Cursus” in Vogelkennis

Als er dias worden vertoond van fuut en geoorde fuut ( de laatste

broedvogel van de Wasmeren) zal er misschien opgemerkt worden, dat

deze vogels nog meer familieleden hebben, zoals een kuifduiker. Zo

kom je aan tweehonderd soorten waarvan de helft mag worden vergeten, I

U moet immers zoveel raogelijk zelf ontdekken. Wat U op uw zwerftoch- j

ten ontmoet en na enige moeite verklaart, kan U niet neer worden afgeH

nomen. Nog geen tien docenten zullen er in slagen U dat op één avond

bij te brengen. Wij willen U slechts een handje helpen, een duwtje

geven, ofa nog meer van de vogels te kunnen genieten.

Er is in de circulaire over de maandagavond geschreven. Die avond

staat echter niet vast. In overleg net de- deelnemers - de meeste

stemmen tellen - kan naar een andere avond worden gezocht. We reke-

nen op toch minstens een 25 deelnemers (sters). Het is uw grote kans

in kpcte tijd heel veel op te steken van de vogels, die U tijdens uw

omzwervingen in het Gooi kunt ontmoeten, misschien zelfs in uw eigen
t

stadstuintje l We willen zo snel mogelijk beginnen. Per 1 januari moe-j

ten wij weten hoeveel leden aan onze cursus deelnemen. Mocht U het

dus nog niet hebben gedaan, don terstond een telefoontje of brief-

kaartje naar de secretaresse i

Er zijn er bij, die zich een hoedje zijn geschrokken van de aankon-

diging, dat de aanstaande cursus in vogelkennis, liefst tweehonderd

soorten omvat.... Aldus een mededeling van één van de leden, die

zich kwam opgeven voor onze “Cursus in vogelkennis”. U heeft inmid-

dels allemaal de circulaire ontvangen en weet dus wat de plannen

zijn. Eventuele liefhebbers behoeven heus geen angst te hebben voor

die tweehonderd soorten. Hun staat geen colleges te wachten. Er zal

geen huiswerk worden meegegeven en repetities, tentames of examens -

of de cursisten moeten zelf anders willen - komen niet voor.

H et ligt in de bedoeling op de meest eenvoudige wijze het verschil

aan te tonen van de diverse meest voorkomende soorten vogels van het

Gooi. Ja zelfs het verschil tussen kool- en pimpelmezen en tussen

huismussen en ringmussen. Bij de dia’s van merels, zang- en grote

lijsters zal de zang van deze vogels ten gehore worden gebracht. Och,

eigenlijk moet met elkaar vorm worden gegeven aan de avonden.
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