
Terugblik en voorbeschouwing

Onze verwachtingen waren zeer hoog gespannen, daar wij ons nog
"

De vogels van de Donau - delta " herinnerden.

Die verwachtingen werden volledig beantwoord.

Prachtige dia's, die uitmuntten door schitterende kleuren, goede

compositie en haarscherp.

Wie zelf tracht wel eens vogeldia's te maken, weet dat dit heus geen

sinecure is.

Hulde voor zo'n vakmanschapl
Jammer dat er over het algemeen maar zo weinig leden zijn, die van

deze avonden genieten en zo ook hun vogelkennis verrijken.

Er hadden er best nog zo'n 20 bij gekund.

Misschien dat we op 26 november een volle zaal mogen begroeten, als

drs, J. Rooth ons komt vertellen over
" Vogels, hun biotoop en

terreinkeus,"

Laten we eerlijk zijn, voor een spreker is het ook leuker als blijkt

dat hij voor een flink aantal belangstellenden mag spreken, dan

wanneer hij voor een half lege zaal staati

Toegegeven, het onderwerp ligt wat moeilijker dan een dia - avond

waarbij U niets anders hoeft te doen dan te zitten en te kijken.

Maar als lid van een Vogelwerkgroep komt U toch niet om alleen maar

probleemloos bezig gehouden te worden,

U komt om Uw kennis van de vogels te verrijken om er straks op Uw

tochten en excursies van te kunnen profiteren en zodoende nog meer te

genieten.

Het onderwerp van drs, J. Rooth leent zich hiervoor uitstekend.

Als U deze lozing hebt bijgewoond, weet U precies wat U in de toekomst

in een bepaald terrein voor vogels kunt verwachten en ook waarom,

U zult zien dat daardoor Uw blik verruimd wordt.

Ik weet zeker dat U dan het terrein waarin U zich bevindt veel kritischer

zult bekijken en dan meer de samenhang van de natuur in zijn geheel

zult begrijpen.

Het voorkomen van een vogel in een bepaald terrein is afhankelijk van

ontzettend veel factoren, voorwaarden of schakels, hoe U het maar

noemen wilt,

Pas alsaan deze voorwaerden is voldaan, kiest een vogel dat terrein

als zijn broed- of leefgebied.

Als er maar iets aan deze voorwaarden ontbreekt, is dit van directe in -

vloed op de vogelstand in een gebied.
Het is b.v, één van de taken van de Avifauna - commissie om dit

te onderzoeken en te rapporteren.

Als ü dus werkelijk gexnteresserd bent in de natuur, dan kunt U

deze avond eenvoudig niet overslaan.

Zal ik dus maar zeggen: tot ziens op 26 november?

Ch, M. Ut,

Op 22 oktober mochten wij weer een oude bekende in ons midden begroeten.

De heer J.L. Steenhart uit Amsterdam toonde ons zijn dia's, die hij

tijdens een reis door Scandinavië ( vooral Finland ) had gemaakt.

Nu zegt men wel eens: " Goede wijn behoeft geen krans ".

Hieruit kunt U wel begrijpen, dat het weer een zeer boeiende avond is

geworden.
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