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Oover boeken, tijdschriften en films

Inventarisatie Veluwemeer

Chr. v. Orden. P. Bakker en R. Mooser: Vogelinventarl-
satie van een gedeelte van het Veluwemeer en omgeving

(Koophuizen, Harderwijk), van augustus 1954 tot augus-

tus 1959 (gestencild, 18 bladzijden).

De vogels rondom ons huis

Jan Strijbos zegt het zelf al, dat het moeilijk is

de groep van vogels, die we rondom onze huizen

kunnen aantreffen, scherp af te bakenen. Maar

wie zijn boekje raadpleegt, zal toch de meeste

soorten wel op naam kunnen brengen, ook al

dank zij de 53 foto’s en 95 pentekeningen van de

auteur zelf, die de beschrijvingen in de tekst ver-

duidelijken. Een handig boekje, dat duidelijk in

een behoefte voorziet, getuige het feit, dat dit al

de vijfde (uitgebreide en herziene) druk is.

Er zit een fleurig, geplasticeerd bandje om,
het

boekje heeft een handig formaat, kortom: gaarne

aanbevolen. Ook al, omdat het aan het slot nut-

tige raad geeft over nestkastjes, een drinkvijver,
vogelsbosjes, enz. K. Z.
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Tier- und Naturphotographie

Het nummer van juli 1959 (no. 2 van de 2de

jaargang) bevat drie artikelen, gewijd aan de

nestor der dier- en natuurfotografie in Duits-

land. Hermann Hahnle, die op 6 juni 1959 de

80-jarige leeftijd bereikte. In deze bijdragen leeft

de gedachte, die ook bij onze vogelbeschermings-
verenigingen naar voren treed, namelijk, dat de

fotografie het meest geëigende middel is om pro-

paganda te maken voor de vogelbescherming.

Opmerkelijk is, dat het blad zich in de eerste

plaats wendt tot de jagers— zie de ondertitel—

en daarna tot de foto-amateurs en de biologen.

Deze volgorde is waarschijnlijk niet zonder doel

gekozen. Jagers en jachtopzichters worden ge-

acht wel oog te hebben voor het wild, dat zij

jagen, doch in vele gevallen slechts matige of

geen belangstelling te bezitten voor wat er overi-

gens leeft in hun domein. Het zou inderdaad een

grote stap vooruit zijn als ook deze categorie be-

zoekers van het vrije veld de ontdekking deed,
dat jagen met de kamera eigenlijk interessanter

is dan jagen met het schietgeweer. Deze gedachte
is wel te onderkennen, als men de tot heden ver-

schenen nummers van het goed verzorgde en met

uitstekende foto’s verluchte blad doorleest. In het

julinummer wordt eens extra onderstreept, wat

de drie „Altmeister” der Duitse dierfotografie,
Hermann Hahnle, Rudolf Zimmermann en „Na-

tururkunden-Schulz” reeds vele decennia nastre-

ven. Ren lezenswaardig blad.

J. D.
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Jan P. Strijbos filmde Finse vogels
Tijdens een zwerftocht van twee maanden heeft

Jan P. Strijbos in de afgelopen zomer een fraaie

kleurenfilm gemaakt van een groot aantal ver-

tegenwoordigers van de Finse vogelwereld. Zo-
wel de imposante reuzensterns (ook deze zomer

weer in O.-Flevoland gesignaleerd), als kleine

en kleinste jager, ijsgors, haakbek, kramsvogel,
keep, goudplevier, ruigpootbuizerd

. _

en vele an-

dere soorten werden op en bij de nesten gefilmd.
Bijzonder fraaie opnamen van blauwborstjes en

morinelplevier. alsmede van het landschap maken

deze film tot een der mooiste, van de vele die

Jan Strijbos reeds mee naar huis heeft gebracht.
Van de meeste soorten werden bovendien zeer

fraaie kleurenfoto’s vervaardigd.
Jan Strijbos is, zijn uiterlijk doet het ons meestal

vergeten, de leeftijd gepasseerd, die de wetgever
beschouwt als het tijdstip, waarop men het maar

eens wat kalmer aan moet gaan doen. Dit be-

lette hem niet in zeer zwaar terrein, met een vrij
schaarse vogelbevolking, in slechts korte tijd een

zeer karakteriserend beeld van de Finse vogelbe-
volking te vervaardigen, met de bedoeling daar-

van straks tienduizenden te laten meegenieten.Als

weinigen in Nederland heeft Jan Strijbos, zonder

hulp of steun van welke organisatie ook, er toe

bijgedragen in brede kring belangstelling te wek-

ken voor de vogelwereld, zowel van eigen land

als ver daarbuiten. De waarde van dit werk

voor de vogelbescherming„is moeilijk te schatten,
doch komt ongetwijfeld tot uitdrukking in het

toenemende begrip in brede kringen van het
Nederlandse volk voor de wenselijkheid van een

zo doeltreffend mogelijke bescherming.
Strijbos zelf is er de man niet naar, om zich hier

op te laten voorstaan. En hij zal de eerste zijn er

op te wijzen, dat hij, al doende, een loopbaan
heeft gehad die velen hem benijden. Waarbij hij
dan de ontberingen die hij er zich voor heeft

moeten opleggen, al lang weer is vergeten.
Dat hij ons nu weer een nieuwe film komt pre-

senteren, die tot het beste van zijn omvangrijke
oeuvrebehoort, bewijst zijn grote vitaliteit.

K. Z.

Dit lijvige rapport geeft de waarnemingen weer

die de afdeling Apeldoorn van de Ned. Jeugd-
bond voor Natuurstudie vijf jaar achtereen op

regelmatig gehouden excursies heeft genoteerd
langs de voormalige IJsselmeerkust tussen Koop-
huizen en Harderwijk, van Harderwijk langs de

Knardijk tot voorbij gemaal Lovink en een strook

tussen Oostelijk-Flevoland en het Zuidelijke Ve-

luwemeer. Van elke der 200 waargenomen vogel-

soorten worden data (vooral van 1958 en 1959)

van de waarneming vermeld met in het kort ge-

gevens over het voorkomen in het algemeen. De

samenstellers van het rapport komen tot de con-

clusie dat vooral het gebied tussen Koophui-
zen en „De Pol” van grootornithologisch belang
is. Dit terrein loopt ernstig gevaar aangekocht
te worden ten behoeve van exploitatie voor re-

creatie-doeleinden, waardoor dit gebied als be-

langrijk broed- en doortrekgebied voor vele

vogelsoorten verloren zou gaan. Waargenomen
werden o.a. de Provence grasmus, roodgesterde
blauwborst, ortolaan, waterrietzanger, kleine

vliegenvanger en reuzenstern.

Door publikatie van de beschikbare gegevens
trachten de schrijvers met klem te wijzen op de

grote verscheidenheid van de hier voorkomende

vogelsoorten en zij zouden het verlies ervan zeer

betreuren.

J.T.


