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Van de redaktie

In de G&E en enkele landelijke dagbladen heeft U kunnen lezen dat de Knobbel-

zwaan in ons werkgebied de laatste tijd veelvuldig wordt afgeschoten. Hierbij
worden door de contactambtenaar van de Vogelwet praktijken als het afschieten

op het nest niet geschuwd.
Hoewel deze methode volgens de letter van de wet geen overtreding is

,
vinden

wij het moreel onverantwoord om op deze manier het aantal Knobbelzwanen terug
te brengen..

Als er in bepaalde gebieden echt te veel Knobbelzwanen zijn is het verwijderen
van een aantal eieren een betere methode.

Trouwens de grotere groepen Knobbelzwanen die op het moment nog in de weilanden
fourageren zijn sub—adulten die over enige weken naar het IJsselmeer vertrokken.

Van het door de Stichting Kritisch Faunabeheer georganiseerde Kraaiensymposium
is een boekje verschenen met de teksten van de lezingen, tevens zijn de forum-

discussie en een uitgebreid literatuur-overzicht opgenomen.

Het boekje kost f6.50 plus f2.80 porto, het is te bestellen door dit bedrag over

te maken op giro 13093 t.n.v. Propaganda!onds Stichting Kritisch Faunabeheer,
Oosterbeek.

Op 1 maart is het aanlijngebod voor honden weer van kracht geworden voor het

zogenaamde korhoenreservaat op de Bussummer- en Westerheide.

Voor de overige terreinen waar een aanlijnverbod is ingesteld geldt dit voor de

periode van 15 maart tot 15 juli met uitzondering van de terreinen om het Hil—■
versums Wasmeer, waar dit gebod het gehele jaar van kracht is.

Het nestkasten verslag van de jaren *79 '80 1 81 is klaar. Het is samengesteld
door Jaap Hekel en Han de Scete. En geïllustreerd door Willy Leurs.

Voor geïnteresseerden is dit verslag VWG uitgave 42 bij Han de Soete te verkrij-
gen.

Aan de tot standkoming van deze Korhaan hebben naast he.t vaste redaktie— en

typisten team Corry Keetelaar en Fred van Klaveren meegewerkt.

Zeer onlangs is door het maandblad Grasduinen uitgegeven het boek „ Ooievaars in

Nederland ".

De auteurs zijn Piers Hagman, onze V.W.G. er en erelid Dick Jonkers en Piet van

Zalinge. Alle facetten van deze boeiende vogel, die helaas in Nederland in het Wild

nagenoeg uitgestorven is, worden in dit met prachtige foto’s geïllustreerde boek

uitgebreid behandeld. Het boek is bij Vogelbescherming en Grasduinen te bestellen
en ligt tevens in de boekhandel.


