
Uit andere bladen

De Pieper, maandblad VWG Noordhollands Noorderkwartier nr. 5,
1970.

We dachten, dat Koos Jonker het zo bedoelde. We'wachten dus op

kopie, voor onze Korhaan.

In hetzelfde blad wordt gemeld, vragen van het Tweede Kamerlid

N. Yerlaan (Boerenpartij) om het 'Eijorlandse Gat tegen neer-

vallende granaten (en onrustI) te beschermen, ter beveiliging
van het zeehonden- en vogelbestand aldaar.

Limosa, orgaan van de Ned. Ornithologische Unie, nr. 1-2, 1970.

Vogelwaarnemingen op het IJsselmeer door C. Swennen. Voor wie

hier geïnformeerd wil zijn: zeer aan te hevelen. Wie Limosa nog
niet kent, de Openbare leeszaal zal u zeker kunnen helpen.
Een ander artikel: Nachtelijk voedselzoeken en andere activi-
teiten van de Grauwe Gans in het zoete getijnmilieu in Neder-

land, geschreven door T. lebret is minstens zo interessant als
het voorgaande, waarbij in ditzelfde blad het artikel: De Ijs-

vogel als broedvogel in Nederland, door A. Timmerman niet uit

het oog mag worden verloren. Tenslotte door M.J. Tekke: Orni-
thologie van Nederland 1968, Amerikaanse Pregatvogel. in Neder-
land door N.D. van Swelm. G.W. Harmsen schrijft over; Dr. G.A.
Brouwer zeventig jaar, terwijl mededeling wordt gedaan van twee
paren boomvalken, broedend dicht bij elkaar, vangst van een

wijkende staartmees en tenslotte een verzoek, te willen letten

op steltlopers met gekleurde ringen (Grutto's, Witgatjes, Groeh-
pootruiters en Zwarte Ruiters).

Mededelingen hiervan aan: Institut für Vogelforschung "Vogel-
warte Helgcland", D-2940 Wilhelmshaven-Rüstersiel.

Koos Jonker vindt het tellen van vogeltjes, lijsten aanleggen

enz. allemaal zeker nuttig, noodzakelijk en interessant werk

maar stelt, als de uitgave van de Avifauna een feit zal zijn,

dat bij onze vogelvrienden een ander facet van de ornithologie
veel meer aandacht moet krijgen. Hij verwijst naar artikelen

over Baardmees en Pestvogel van IJzendoorn in De Pieper en

vindt, dat de vogelaar veel meer ook het doen en laten van een

bepaalde vogel zou moeten vastleggen. Dat vraagt veel geduld,
zegt hij en nauwkeurige observatie, dat altijd de moeite loont.

Want er gebeurden dingen, zegt hij, in de vogelwereld, waardoor

je al gauw tot de ontdekking komt, dat wat er door deskundigen
geschreven is, nog geen axioma behoeft te zijn. Te helpen een

tipje van de sluier van het onbekende op te lichten kan een taak

zijn voor de amateur-vogelaar. "Kom vogelaar, zegt hij, ver-

geet die "alpenpapegaai" eens een keer en probeer wat meer te

weten te komen van die doodgewone huismus. Het op een plaatje
zetten van deze alledaagse vogel is al een hele opgave, zoals

fotografen tot hun verwondering hebben ervaren."

Waarmee we onzerzijds onze leden gaarne willen aansporen, voor

wie even een pen kan vasthouden: schrijf, over welke vogel dan

ook. Probeer het onderhoudend te doen. Laat u niet afschrikken

door al die feitjes, die we allemaal allang weten. Het gaat
om, hoe u het nog eens opnieuw weet te vertellen. En wie weet,
zit er opeens dan toch nog een elementje tussen, dat de beste

ornithologen nog niet hadden ontdekt.
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ANSER, contactblad Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, nr. 2,

1970.

Massale sterfte van Europese Boerenzwaluwen in Zuid-Afrlka door

insecticiden uit Europa. Dit vond half november vorig jaar plaats

in Tongaland. Na een lange wintervlucht waren de dieren in

Zululand aangekomen, toen het er nog abnormaal koud was. In

andere jaren is het er tropisch warm. Er waren weinig insecten,

De dieren moesten teren op "Europees vet". Na chemisch onder-

zoek bleek, dat de concentratie DDT abnormaal hoog was: 70

delen op één miljoen.
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