
Nieuws van de Avifauna-commissie.

Tevens vragen zij ons DOOD gevonden exemplaren (in verse toestand) zo

snel mogelijk op te sturen aan; het Zoölogisch Museum, afd. Vogels,
Plantage Middenlaan 53,Amsterdam.
U kunt daarvoor een vervoert rgunning C-2 krijgen bij een Controleur-

Vogelwet 1936, of -bij een politiepost. Wij onderzoeken nog of dit op-
sturen kan gebeuren op kosten van de vereniging. Nadere informatie
hierover bij ondergetekende.
Kan een doodgevonden vogel om één of andere reden niet opgestuurd wor-

den, zend U dan allé gegevens van deze vogel a.u.b. aan de contactper-
soon de Heer A.A. Blok.

Dit onderzoek wordt _verricht o.a. voor de bepaling van de invloed van

de milieuverontreiniging op deze vogelsoort.

Wij bevelen dit ondërzoek ten zeerste in Uw aandacht aan.

• Namens de Avifauna-comm issie,
de secretaris Ch.M. .Steen.

- Adm. de Ruyterlaan 139
Hilversum.

tel. 02 150 - 53878 (tussen 8.30 en 11.45 u

en 13.30 en 15.4-5 u. )

Nieuwe leden;
. J.J'.Olgers, Wirixstraat 30, Hilversum.

.Verhuisd ; 0.J, StaeM&en, van Naarderstr. 45» Hilversum

naar Erasmuslaan 295» Kerkelanden,Hilversum

Correctie ; J.J.H. van Geuns, Valkenveenseweg 1, Huizen.

Aanvulling "Blauwe reiger" hierboven:

Een. gevonden Blauwe reiger doid) kan portvrij worden opgezonden naar

?' muaeuni te Amsterdam. Advies: eerst in plasticzak en dan verder
inpakken. Of meegeven, met Iemand die naar Amsterdam gaat of wil gaan. dat
Is nog beter.

_
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Van de zijde van het Zoölogisch Museum te Amsterdam en een werkgroep

van het Instituut voor Veterinaire Farmacologie en Toxicologie te

Utrecht. onder leiding van Drs. J.H. Koeman, bereikte ons een verzoek

om medewerking voor éen onderzoek naar de Blauwe Reiger.

Zij vragen ons alle gegevens van levende, geringde, en in tijdelijke
gevangenschap verblijvende exemplaren (Vogelasiel Huizen) op te sturen

naar de contactpersoon, de Heer A.A. Blok, Vrijheidslaan 60 LLL.A’dam.

tel. 020 - 71 17 45.
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