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Besprekingvan boeken en artikelen5.

Identification for ringers 3 The Genus Sylvia.

door Kenneth Williamson, Identification Guide no.3»

mei 1964- Field Guide nunber 9

Uitgegeven door de British Trust for Ornithologie

prijs 7 shilling.

Een herziene druk ervan zag in mei 1963 het licht.

Deel twee, dat uitsluitend de loofzangers (Phyllos--

copus) behandelt werd in mei 1962 uitgegeven, Ten-

slotte vonden de grasmussoorten hun behandeling in het

hierboven genoemde derde deel.

De schrijver verdient de dank van alle ringers,

die hun taak serieus opnemen.

Veel ringers zullen in de loop der tijden hebben

ondervonden hoe moeilijk het determineren van ge-

vangen"zangers u kan zijn. Werkjes geschikt om mede

in het terrein te worden genomen en gemakkelijk om

Met dit werkje, als laatste van een serie van

drie, voltooide de schrijver de behandeling van de

kenmerken voor het onderscheiden van soort, das

leeftijd en geslacht van de uitgebreide familie der

Zangers (Sylviidae).

Het eerste deel van deze serie, waarin de diverse

rietzanger-, karekiet- en spotvogelsoorten worden

behandeld, werd in augustus 1960 uitgegeven.
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in moeilijke gevallen wat betreft deze "zangers" te

raadplegen bestaan niet. In deze lacune heeft de schrij-

ver op minitieuze wijze voorzien.

Zoals ook in de beide eerder verschenen deeltjes, wordt

in het derde deel van iedere soort een beknopte beschrij-

ving van het vederkleed voor dcf en 99 gegeven, voorts

een omschrijving van het biotoop en het geluid, de ver-

schillen tussen overjarige- en le wintervogels, de kleur

van de snavel, poten en iris, de maten van vleugel,

staart en poten, het gewicht, de vleugelformule, bijzon-

derheden over de rui, do verspreiding en de trek.

Deze boekjes zijn naar mijn mening dan ook onontbeerlijk

voor alle ringers en zeker voor hen die met mistnetten

werken. Niet', dat met deze boekjes in de hand nu eens-

klaps alle moeilijkheden zijn weggevallen, doch in moei-

lijke gevallen zal aan de hand van deze werkjes toch '

in de meeste gevallen tot een juiste determinatie worden

gekomen.

Tot slot zou ik willen memoreren wat Taapken in het

Mededelingenblad van de Contactgroep voor Vogelring-

stations (jrg.2no 6) aan het einde van zijn recensie bij

het verschijnen van het eerste deel van deze serie op-

merkte :

"Een boekje waar een zeer grote behoefte aan bestaat on-

der de vele ringers. Wij zien verlangend uit naar de

nieuwe deeltjes van deze serie".

C.J.A. Wijnaendts
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CORRECTIE van Op het Vinketouw Deel 1 no.^i-

In het artikel van de heer C.J.A.Wijnaendts over

The Ring staat: verschijnt 2 x per jaar; dit moet

k x per jaar*

Red..


