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Boekbespreking

Het boek is in de eerste plaats een naslagwerk dat zich beperkt tot een

presentatie van de verzamelde gegevens. De auteurs maken de expliciete

keuze de gegevens niet in de context van andere al beschikbare literatuur

te plaatsen, maar dat maakt het boek niet minder de moeite waard.

Vangstverloop, leeftijdsopbouw, biometrie en fenologie worden

gedetailleerd per soort besproken en overzichtelijk in tabel en grafïekvorm

weergegeven, een schat aan gegevens voor iedereen met ook maar een

beetje interesse in vogelonderzoek.

Minstens zo leuk als je te verliezen in de uitgebreide soortbeschrijvingen

zijn de vaak hilarische anekdotes waarmee het boek is doorspekt. Mooie

herinneringen, sterke verhalen, dromerige verzuchtingen en saillante

passages uit het vinkerslogboek geven een kijkje achter de schermen van

de vinkenbaan, waarbij de passie voor het vinkersvak er vanaf spat.

Kortom dit boek is zowel een gedegen naslagwerk als een amusant

bladerboek ter inspiratie en vermaak, een aanrader voor iedereen die

geïnteresseerd is in vogeltrek door Nederland en de Hollandse duinen.

Adriaan Dokter

Levering, H.P.A. & Keijl, CO. 2008. Vinkenbaan Castricum 1960-2006 -
een halve eeuw

vogels ringen. VRS Castricum, Castricum. €23,80 (inch verzendkosten), te bestellen door dit

bedrag over te maken naar girorekening4380680 t.n.v. Vinkenbaan Castricum, o.v.v. 'boek

vinkenbaan' en huisadres.

Recent verscheen van onze buren uit Noord-Kennemerland het boek

“Vinkenbaan Castricum 1960-2006 — een halve eeuw vogels ringen”.

Vinkenbaan Castricum staat bekend als een van de best georganiseerde

vinkenbanen van Nederland en de combinatie van Castricums

experimenteerdrift in het uitvinden van nieuwe vangmethoden en een

enorme vanginspanning hebben ervoor gezorgd dat ze de afgelopen vijftig

jaar een unieke dataset hebben verzameld, die nu overzichtelijk wordt

gepresenteerd.

Verreweg de meeste vogeltrek vindt ’s nachts plaats en vangsten van

vogels vormen een belangrijke informatiebron bij het monitoren van door

Nederland trekkende zangvogels. Dit boek vult bij uitstek een lacune in

recente literatuur die het doortrekverloop en soortsamenstelling van

nachttrekkende vogelsoorten in Nederland beschrijft. De Castricumse

vangsten bestrijken een groot aantal over een lange periode (350.000

vogels van 1960 tot eind 2006) en de gegevens zijn daarom representatief

voor een veel groter gebied dan alleen deze vinkenbaan, bij uitstek de

HollandseDuinen en Zuid-Kennemerland.


