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Bespreking van boeken en artikelen9.

The Ring. Redactie Dr.W.Rydzewski, Sienkiewicza 21

Wroclaw Polen.

Verschijnt 2 x per jaar.

Abonnementsprijs $ 1.50 of 10 shilling of

equivalent.

Agentschap voor Nederland: Meulenhoff en Co NV

Beulingstraat 2, Amsterdam.C

Uit wat het tijdschrift gedurende de tien jaren

van zijn bestaan heeft gebracht blijkt wel, dat

Dr.Rydzewski er in is geslaagd "The Ring" te maken tot

wat hij er zich van had voorgesteld, nl een internatio-

naal tijdschrift voor uitwisseling van ideee'n en erva-

ringen tussen de verschillende ringcentra.
Vorenstaande mag voorts zijn bevestiging vinden in het

feit, dat op de in oktober 1963 te Parijs gehouden eer-

ste vergadering van het "European Committee for Bird

Ringing" bij afkorting "Euring" genoemd, werd besloten

"The Ring" als officieel orgaan te aanvaarden. In dit

verband wordt in het bijzonder de aandacht gevraagd

voor het februari nummer van The Ring (no.38) waar-

in op duidelijke wijze een overzicht wordt gegeven van

de op deze bijeenkomst genomen besluiten.

Met recht kan worden gezegd, dat dit tijdschrift

"elk wat wils" geeft en mede gezien de betrekkelijk

Het eerste nummer van dit tijdschrift zag in oktober

1954 het licht en dientengevolge mag The Ring na 10 jaar

van zijn bestaan in ringers kringen genoegzaam bekend

worden geacht. Gezien evenwel de steeds plaatsvindende

mutaties onder de medewerkers aan het ringonderzoek

wilde het mij nuttig voorkomen toch enkele woorden aan

dit Vakblad te wijden.

Het ringonderzoek in de ruimste zin des woords

wordt in het orgaan behandeld. Zowel de vangmiddelen
als - methoden, de verwerking van de terugmeldingen, de

standaardisatie van de jaaroverzichten, kortom alles wat

op enigerleiwijze in verband staat met het ringonder-

zoek, zowel practisch als theoretisch vindt een plaats-

je in ”The Ring”.
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lage abonnementsprijs gaarne onder de aandacht van

de lezers van "Op"het Vinketouw" wordt gebracht.

Voor hen, die belargs telling koesteren voor de zich

in West-Europa langzaam ontwikkelende nauwere samen-

werking op het gebied van het ring onderzoek, is

kennisneming van dit tijdschrift onontbeerlijk.

C.J.A. Wijnaendts


