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Boeken voor vogelvrienden

Vogels voor de camera

Hij zal er ongetwijfeld mee bereiken, dat vele

Belgen de ogen geopend worden voor het na-

tuurschoon, dat helaas ook daar door duizenden

vertrapt en vernietigd wordt. Zijn boek zal een

enorme steun blijken voor de zaak van de Bel-

gische Vogelreservaten.
Zijn foto's zijn zeldzaam goed getroffen en be-

horen tot de beste die u ooit onder ogen heeft

gehad. Een boek, zo natuurlijk geschreven en zo

uniek geïllustreerd, heeft iedereen iets te zeggen!
De Belgen mogen er mee in hun schik zijn en

wij zullen dat pas kunnen zijn als het ook in ons

land ruim verspreid zal worden, want ook hier

zal het helpen de zaak van de vogelbescherming
te dienen en dat is nog steeds nodig! Iedereen

die zegt of denkt iets voor de vogels te voelen

wordt aanbevolen het te lezen en van de foto’s

te genieten. Een compliment voor de uitgave en

de verzorging van dit boek moet mij van het

hart. J. A.

Marcel Verbruggen: Vogels voor de camera. Uitg. Druk-

kerij Michiels, Antwerpen. Voor Nederland: L. J. Veen,

Amsterdam. Pr. geb. ƒ 26.—.

Griend, vogeleiland in de

Waddenzee

Behalve over Texel is ook over het ±23 ha

grote waddeneiland Griend een boek verschenen,

waarin gegevens van talrijke, hierheen gehouden,
excursies zijn samengevat.
Het door „Natuurmonumenten” beschermde

eilandje is niet alleen als broedplaats, maar ook

als hoogwatervluchtplaats van groot belang voor

onze wadvogels.
De auteurs hebben in dit boek historisch-geo-
graphische aantekeningen, hydrographische ge-

steldheid, geologische gegevens, bouw en plan-
tengroei, de algenflora, de mollusken en de

insecten en spinnen behandeld.

In hoofdstuk VII behandelt Dr. G. A. Brouwer

in een 38 pagina's tellend artikel de vogels van

dit eiland. Veel gegevens bezitten wij niet van

het eiland en wel voornamelijk aantekeningen uit

het journaal van de bewakers over de jaren 1923

t/m 1941 (uitgezonderd 1927 en 1933) en ver-

slagen en losse notities van, meestal zeer korte,

bezoekjes aan het eiland van enkele veldomitho-

logen, die daar gewoonlijk in de broedtijd kwa-

men. Dank zij de gunstige ligging in de westelijke
Waddenzee en de wisseling der getijden komt er

tweemaal per dag een uitgestrekt voedselgebied

voor de wadvogels vrij. Koude en hagelslag,
evenals krachtige zomerstormen kunnen voor de

oroedvogelbevolking rampzalige gevolgen heb-

nen. Op het eiland werden 13 soorten als broed-

vogel (waarvan 12 geregeld) vastgesteld terwijl
79 vogelsoorten vermeld worden als gezien of

dood gevonden op
of vlakbij Uriend. tien litte-

ratuurüjstje, overzichtskaartje en 27 afbeeldin-

gen, 22 figuren en 18 tabellen completeren het

boek.

De niet-ornithologische gegevens
in dit boek

zullen ongetwijfeld ook voor de ornitholoog van

belang zijn. De verlaagde prijs maakt de aan-

schaf van dit boek in breder kring mogelijk.
J. T.

G. A. Brouwer, J. W. Van Dieren, W. Feekes. G. W.

Marmsen, J. G. ten Houten, W. J. Kabos, J. F. Mazure.

A. Schcygrond, F. Tesch ö A. Van der Wertf: Griend,

net Vogelland in de Waddenzee. Uitg. Martinus Nijhoff,

's-Gravenhage, 1950. Fr. geb. 10,—: ingen. ƒ 7,50 (voor-

heen resp. ƒ 18,— en ƒ 15,—).

Portrait of a wilderness

Velen kennen het unieke vogelgebied in Zuid-

Spanje, de Goto Donana in de delta van de

Guadalquivir reeds van de reizen, die onze

landgenoot Jan P. Strijbos daarheen maakte.

„Portrait of a Wilderness” geeft een goed en

indrukwekkend beeld van de drie ornithologische

expedities, in 1952, 1956 en 1957, die een groep
beKende ornithologen naar dit gebied hielden.

Guy Mountfort, een der auteurs van de „Vo-

gelgids”, schreef het rijk geïllustreerde boek,

waarvan de 130 foto's (w.o. 15 kleurenfoto's)

grotendeelsdoor Eric Hosking werden gemaakt.

Slangenarend, vale gier, zwarte wouw, vork-

staartplevier, klapekster, roodkopklauwier, hop,
kleine zwartkop, waaierstaartrietzanger, bijen-
eter, Moorse nachtzwaluw, zwarte spreeuw, blau-

we ekster en vele andere soorten vinden wij
subliem afgebeeld. Van sommige soorten werden

zelfs nooit eerder foto’s gemaakt! Ofschoon

vogelstudie hoofddoel van de expedities was,

wordt in het kort ook iets over de bevolking, de

insecten en andere dieren en planten verteld.

Het boek zal aanzienlijk kunnen bijdragen tot

eengrotere interesse voor één der uniekste vogel-

gebieden van Europa, waar vrijwel de helft van

het aantal soorten dat
op het vasteland van

Europa voorkomt, is waargenomen. Het kan

hopenlijk, mede door dit prachtige boek, tot in

lengte van dagen in haar oorspronkelijke staat

behouden blijven.
Een uitstekend verzorgde index, litteratuurlijst en

lijsten van waargenomen vogelsoorten, zoogdie-

ren, amphibieën en reptielen dragen tot de waar-

de van het boek bij. J. T.

Guy Mountfort: Portrait of a Wilderness. Hutchinson,

London, 1958. Pr. geb. 30 sh.

Marcel Verbruggen beleefde wat hij schreef en

fotografeerde wat hij zag op een zodanige ma-

nier, dat ook zijn foto’s u iets te zeggen hebben

en daarvan getuigt dan zijn boek Vogels vóór de

Camera, uitgegeven onder auspiciën van de Bel-

gische Vogelreservaten.
We hebben in ons land beslist geen tekort aan

vogelboeken; er zijn er vele van uiteenlopende
aard. Het heeft ongetwijfeld zijn nut wanneer

een vogelliefhebber wat dieper op het leven der

vogels en hun gewoonten ingaat, maar dat kan

soms zo ver gaan, dat velen het plezier daarvan

ontgaat. Marcel Verbruggen bundelde een aantal

van zijn ervaringen in de schuilhut tot een boek

en vertelt daarin op heel eenvoudige wijze wat

hij zag en... veelal wat hij voelde en beleefde

toen hij het zag. Dat is een kunst op zich!


