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Bespreking van boeken en artikelen9.

Voor ditmaal enkele publicaties welke in hoofdzaak

vangmiddelen behandelen.

1. P.A.D.Hollom and H.G.Brownlow. Trapping methods for

birdringers.

Uitgegeven als Field Guide no. 1 door de Britlsh Trust

for Ornithology, herziene uitgave 1935«Ptijs 3/3«

In deze 56 pagina's tellende publicatie worden een

kleine dertigtal vallen en slagnetten behandeld. Zowel

vallen voor het vangen van allerlei soorten zangvogels

worden besproken als die welke geschikt zijn.voor de

vangst van eenden en. waadvogels. Afbeeldingen van de

besproken vangmiddelen verduidelijken de tekst. Aange-
zien ook maten worden opgegeven is deze publicatie bij-
zonder aan te bevelen voor hen die gaarne hun vang-

middelen vervaardigen.

In dit derde nummer van ”op het vinketouw” wordt be-

gonnen met het regelmatig aankondigen en bespreken van boe-

ken en interessante artikelen op het gebied van de vogel-

vangst voor het trekonderzoek en al wat hiermede in direct

verband staat. Niet alleen zullen nieuw verschenen boek-

werken en publicaties worden behandeld, doch tevens zal

worden getracht de lezers een inzicht te geven in de voor

hen belangrijkste reeds bestaande literatuur op het ge-

bied van vangmiddelen en - methoden, geslachts- en leef-

tijdskenmerken e.d.

Hiernaast zullen werken betreffende vogeltrek in het alge-
meen niet worden vergeten.
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2. R.M.Lockley and Rosemary Russell. Bird-ringing.

Uitgevers Crosby Lockwood and Son Ltd.London 1953»

Prijs 9/6.

Het boekje behandelt evenals het hierboven genoem-

de werkje op duidelijke wijze een groot aantal vallen

en slagnetten, geschikt voor het vangen van vogels van

uiteenlopende grote en levenswijze.

Hiernaast worden in een viertal hoofdstukken behandeld

de geschiedenis van het ringen, het nut ervan, alsmede

de techniek van het ringen.

In het laatste hoofdstuk worden bovendien nog een aan-

tal aanwijzingen gegeven omtrent het invullen van ring-

lijsten, maten en wegen van de gevangen vogels, lok-

vogels, vogelparasieten enz.

Door zijn brede opzet zal iedere ringer iets van

zijn gading in dit ongeveer 100 bladzijden tellende

werkje kunnen vinden en verdient de belangstelling niet

beperkt te blijven tot de knutselaars onde1" ons.

3. Vogelwarte Helgoland, Radolfzell und Sempach,

Fangverfahren für den Beringer.. Ornithologische Mark-

blatter nr.3'

Uitgegeven: Verlag Hans Limberg, Aachen, Prijs onbekend,

zal tussen 2 en 3 Mark liggen.

Zeer beknopt worden een 23 tal vallen en netten

besproken. Hij die reeds in het bezit is van een van

de, of beide hierboven genoemde boekwerkjes zal in deze

publicatie weinig nieuws meer vinden. Slechts op het ge-

bied van het gebruik van verschillende netten is dit

vlugschrift uitvoeriger.

Seth H.Low. Banding with mist-nets.. Bird-Banding.

Vol.XXVIII no.3 Juli -1957 (pag.115-128).

Verkrijgbaar als BTO Field Guide bij BTO 2 King Edward-

street Oxford Engeland ; prijs 1 sh-8d.

In zijn inleiding zegt de schrijver, dat het niet

in zijn bedoeling ligt in dit artikel het vangen met

wat wij zouden noemen Japanse netten te verheerlijken,

doch op grond van persoonlijke ervaringen een ieder
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die met deze netten werkt of wil gaan werken met raad

ter zijde te staan.

Hierin is de schrijver uitmuntend geslaagd.

Achtereenvolgens behandelt hij de bestaande-s'oorten

"mistnets", het zoeken van een geschikte vangplaats,

het in orde brengen van de vangplaats, het opstellen

van de netten, het uit de netten halen van de gevangen

vogels, alsmede het werken met mist-nets in het alge-

meen, waarbij o.m. aandacht wordt besteed aan het aan-

tal uit te zetten netten, de geregelde controle ervan,

het 's nachts laten uitstaan van netten, het voorkomen

van het maken van slachtoffers, bewaarkooien enz.

Iedere ringer, die met dit soort netten werkt

kent de vele moeilijkheden welke aan deze wijze van

vangen vaak zijn 'verbonden. Daarom juist wil ons deze

publicatie in de eerste plaats van zeer veel belang

voorkomen voor hen die met Japanse netten zullen gaan

werken doch nog geen ervaring hebben. Doch ook ringers

met ervaring zullen dit vol practische wenken staande

artikel ongetwijfeld met belangstelling lezen.

Lezing van deze publicatie wordt iedere serieuze wer-

ker met Japanse netten derhalve sterk aanbevolen.

C.J.A. Wijnaendts


