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Alters- und Geschlechtsbestimmung

Europäischer Vogel
1 e uitgave: januari 2001

Reinhard Vohwinkel

De achtergrond kleur van de bladen is

verschillend voor de diverse jaargetij-
den: voorjaar (grijs) - zomer (groen) -

herfst (blauw), zodat men zelf de bla-

den kan ordenen naar jaargetijde.

Bij elke foto staat een zeer korte tekst,

vaak niet meer dan 2-8 woorden. De

taal is Duits, dus: diesjahrig = 1 kj -

vorjahrig = 2kj - nicht diesjahrig =

na1 kj

De verschijningsfrequentie is 10-15 bla-

den per kwartaal. De eerste uitgave (1 e

kwartaal 2001) omvat de volgende 15

bladen:

kneu - man — 2kj — voorjaar; gekraagde
roodstaart - vrouw — 2kj — voorjaar;

spreeuw - man - 2kj - voorjaar; rood-

borstlijster - man - 2kj - voorjaar; rood-

borstlijster - vrouw - 2kj - voorjaar;
merel - jeugdkleed - zomer; zwarte

roodstaart-jeugd kleed - zomer; water-

rietzanger - na1 kj - herfst; heggemus -

jeugdkleed - zomer; huiszwaluw -

jeugdkleed - zomer; zwartkop - jeugd-
kleed - zomer; boomkruiper — 1 kj —

herfst; grauwe vliegenvanger — 1 kj —

herfst; grauwe vliegenv. - na1 kj - herfst;

ijsvogel - man - 1 kj - herfst.

Prijs: per A4-blad DM 8.00 (-I-verzend-

kosten, + BTW 16%). Ook verkrijgbaar

in A6-formaat (briefkaartgrootte), zon-

der plastic map, prijs per stuk ± DM

Ten behoeve van ringers tracht de ma-

ker met kleurenfoto’s de typische ken-

merken voor het bepalen van leeftijd
en geslacht te verduidelijken. Hij ver-

klaart dat we geen nieuwe kenmerken

kunnen verwachten.

Het is een losbladig systeem, bestaande

uit bladen van A4-grootte. Op elk blad

staan 8 kleurenfoto’s. Elk blad zit in een

doorzichtige plastic map, passend in 2-

en 4-rings ordners. Per blad staan de

foto’s van: één vogelsoort - (één ge-

slacht) - één leeftijd en één jaargetijde.

B.v.: kneu - man - 2kj - voorjaar
merel - jeugdkleed - zomer
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Rechtstreeks te bestellen bij: Reinhard

Vohwinkel, Meiberger Weg 26, D-

42553 Velbert, Duitsland, Tel.: 00 49

2053 80 163, Fax: 00 49 2053 49 35

52. Velbert ligt 15 km ten zuiden van

ESSEN.

Beoordeling.

De kleurweergave en de scherpte van

de foto's is van topkwaliteit. De A4-uit-

gave is prachtig, goed leesbaar en elk

veertje is te onderscheiden. De ver-

kleinde uitgave in A6-formaat is in het

veld alleen bruikbaar voor ringers met

heel goede ogen. Het A4-formaat heeft

verreweg de voorkeur. De prijs is rede-

lijk voor wie slechts een paar bladen

wil aanschaffen. Wie intekent op de

hele serie betaalt voor een A4-blad DM

7.00 (+verzendkosten, +BTW 16%).

Per jaar (± 50A4-bladen) komt dat dan

op ca. DM 500.= !!!

Omdat, tot nu toe, bladen ontbreken

waarmee men geslacht en leeftijd van

een vogelsoort vergelijken kan, leveren

de tot nu toe verschenen bladen wei-

nig of geen bepalende kenmerken op.

Veel van de foto's hebben geen betrek-

king op het bepalen van leeftijd en ge-

slacht.

Conclusie: schitterende foto's, zeer prij-

zig. Voor de verduidelijking van hetbe-

palen van leeftijd en geslacht (mijns in-

ziens de bedoeling van het werk) heb

je er weinig aan.

B.J. Speek

Opmerking van de Ringcentrale:

Bovengenoemde uitgave is op de Ring-
centraleaanwezig. Als u belangstelling
hebt is het bij ons in te zien.


