
Begeleiding

Schrijver veronderstelt, dat kraaien, eksters en vlaamso gaaien hieraan
debet zijn» Ik vrees echter van niet» In dit blad is hot verslag opgonómon
van oen inleiding verzorgd door prof.dr. M.F. Mttrzjor Srujtos. Hot behandelt
do milieuverontreiniging. Voel eerder moot daar do grote achteruitgang van

do vogelstand worden gezocht» Er is echter nóg een geheel ander facet waarv-

aan zelden aandacht wordt bostoods hot drukke beloop van do natuur. Anders

gezegd, do misdadig onverantwoordelijke wijze waaróp do mensen roofbouw

plegen op hot natuurbozit. Er worden maar links én roobts bossen openge—-
steld on dat is goed. Maar er wordt vergoten do mensen to ontvangen en to
begeleiden. Zo worden er maar op losgelaten. Ik zal nooit vergoten dat ik
twee jaar geleden bij Winterswijk grote on kleine mensen glijbaantje zag
spelen op do zandoover van xLo Slihgohook in*66n van do mooiste on óén van"

do laatste bookbosson van ons land. Zij gleden over de ingang van hot ijs—-
vogelnest.... Je staat machteloos. Je kunt hot die mensen niet kwalijk nomen

want wat weten zij van ijsvogels? Ho gedragsregels haddon hun bijgobraoht
moeten worden.

„

Haarom zijn organisaties als natuurmonumenten on IW van grote importantie.
Ik wens echter bij voortduring, dat zij ón hot Staatsbosbeheer, moor gaan
doen aan die begeleiding. Het is broodnodig. Hot is oen levensbelang.

Jl.B.

Het artikel, dat ik enkele maanden geleden wijdde aan de turkse tortel,
heeft nogal wat reacties gewekt, zowel pro’s als contra’s. Niet zozeer van-

uit eigen kring maar meer van de zijde van gewone vogelliefhebbers en....

de dierenhaters. Want ook die mensen bestaan nog. Enkele briefschrijvers
(sters) bleken de turkse tortels letterlijk dodelijk te haten. Zij veraf-

schuwden het geroep op eigen dak of schoorsteen van buurman. “Komt U hier

maar eens wonen”, zo inviteerde een briefschrijfster. Ik behoef het niet

te doen, want ik “bezit” zelf turkse tortels. Ik voer ze trouw. Als ik

’s morgens te laat ben gaan ze roepen. Luidkeels. Ik ben blij met deze ge-

zellige dieren en hoop ze in lengte van dagen op de voedertafel te mogen

begroeten.
Een brief, welke zomaar werd gezonden naar aanleiding van het tortelrelaas -

met instemming - trof mij bijzonder. De schrijver vertelde liever tortels

te horen dan brommers en sprak de wens uit, dat deze vogels in aantal zou-

den mogen toenemen. Maar hij vreesde, dat dit een vrome wens zou zijn gelet
op de achteruitgang van de vogelstand. “Toen wij hier kwamen wonen (omge-
ving Kolhornseweg, Hilversum) in 1962, was het alsof ’s morgens een ouver-

ture werd gefloten door een groot orkest. Tientallen lijsters en merels

vlogen of hipten hier rond. Nu zijn er nog enkele en een solo—fluitconcert
wordt een zeldzaamheid”.
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