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Oover boeken en uit tijdschriften

Gevederde vondeling

De mus had een groot aanpassingsvermogen, be-

langstelling voor muziek (mevrouw Kipps was

beroepsmusicus geweest en speelde veel piano)
en leerde zelfs een liedje, dat uit twee delen be-

stond.

Op 11-jarige leeftijd kreeg de vogel een hart-

aanval; een geraadpleegde dierenarts, die een

speciale studie van vogels had gemaakt, diende

medicijnen toe, echter zonder resultaat. De mus

werd blind en zijn veren vielen uit. Een middel

tegen ingewandontsteking had beter resultaat:

het gezichtsvermogen kwam terug en ook het

Uitvallen van de veren hield op, doch de vogel
was al veel verzwakt.

Als laatste redmiddel schreef de dierenarts

champagne voor. Langzaam maar zeker kwam de

mus weer op krachten, alhoewel zo nu en dan

toevallen voorkwamen. J. A.

Clare Kippa: Gevederde vondeling. N.V. Uitgeversmij ..De

Tijdstroom" Lochem. Prijs ƒ 2.90.

Verhaltensstudien am

Trauerschnäpper

Dat een nauwgezet methodisch onderzoek van

enkele jarenbij eenalgemeen voorkomende vogel-

soort zeer opmerkelijke resultaten op kan leve-

ren, bewijst het 110 pagina’s tellende artikel van

Eberhard Curio over het gedrag van de bonte

vlieaenvanaer (Ficedula hypoleuca, door Curio

nog Muscicapa h.hypoleuca genoemd) dat als bij-
lage van het „Zeitschrift für Tierpsychologie”
verscheen.

Ofschoon de Finse ornitholoog Lars von Haart-

man reeds veel over deze soort publiceerde heeft

Curio hierop veel kunnen aanvullen. Daarbij
zien wij weer duidelijk hoeveel waarde een sta-

tistische verwerking van de gedragingen heeft.

Ook wat methode en uitlegging van de onder-

werpen betreft, is deze monografie zeer aan-

bevelenswaardig.
De tekst wordt afgewisseld met tal van foto’s,

grafieken en diagrammen. De inhoud is in vier

stukken verdeeld, waarin het gedrag van deze

vogelsoort, die zich in Nederland meer en meer

uitbreidt, in 13 hoofdstukken tot in de details

wordt ontleed. De methode kan dan ook als

leidraad dienen bij gedragstudies van andere

soorten. J. T.

Dr. Eberhard Curio: Verhaltensstudien am Trauerschnapper,
Bei trage zur Ethologie und ökologie von Muscicapa h.

hypoleuca Pallas. 120 Seiten mit 45 Abbildungen. Kart. DM

25.—. Bciheft 3 zur Zeitschrift für Tierpsychologie. Verlag
Paul Patey. Betlin 1959.

The Rarer Birds of Prey

In een boekje van 32 biz., met een mooie foto

van een slechtvalk op het omslag, heeft de Royal

Society for the Protection of Birds een aantal

artikelen herdrukt over de status van een aantal

Britse roofvogels, welke artikelen tevoren in de

tijdschriften „British Birds" of „Bird Study"
waren gepubliceerd. Behandeld worden de

steenarend, de havik, de rode wouw, de wespen-

dief, de bruine kiekendief, de blauwe kiekendief,

de grauwe kiekendief, de visarend, de boomvalk,

de slechtvalk, en de buizerd. Van de laatste soort

worden vier verspreidingskaartjes afgedrukt,
waaruit duidelijk blijkt dat de buizerd

,
sinds 1900

heel wat terrein heroverd heeft. Auteurs der bij-
dragen zijn: E. M. Nicholson, P. A. D. Hollom,

H. Morrey Salmon, James W. Campbell, P. W.

Sandeman, P. E. Brown, I. J. Ferguson-Lees en

N. W. Moore. Voor wie de originele artikelen

niet bezit een aardig boekje met veel nuttige in-

formaties.

K. Z.

E. M. Nicholson e.a.; The Rarer Birds of Prey. Uitg.

R. S. P. B., 1958. (Deze uitgave is verkrijgbaar door ƒ 1.—

over te schrijven op postrekening 29213 van Vogelbe-

scherming te Amsterdam, waarna het boekje rechtstreeks

uit Londen wordt toegestuurd.)

Thieme’s Vogelboek

Knaurs Vogelbuch. geschreven door Georg
Steinbacher, werd voor ons land door J. E. Slui-

ters met zorg vertaald. Dit handboek voor lief-

hebbers van inlandse- en tropische vogels zal

vooral voor volièrehouders een belangrijke aan-

vulling in hun bibliotheek
vormen, waarin Stein-

bacher zeer veel wetenswaardighedenover kooi-

vogels bijeen heeft gebracht. De geïnteresseerde
kan over vele tropische kooivogels nadere ge-

gevens vinden.

Dat in ons land enkele vogelsoorten als kooi-

vogel zijn aangewezen en hier aan allerlei wette-

hjke bepalingen zijn verbonden kon m.i. niet dui-

delijk genoeg vermeld worden, temeer daar de

verzorging in de kooi van tal van in Nederland

voorkomende insectenetertjes word behandeld.

Ofschoon in het kort enige aandacht aan vogel-

voedering in de tuin, nestkastjes (een minder aan

te bevelen model), drinkplaatsen, vogelbosjes
wordt gewijd, vindt de veldwaarnemer en vogel-
beschermer in dit boekje weinig van zijn gading.
Centrale adressen waar regelmatig zieke of ge-

wonde vogels worden gebracht ter genezing of

vinkebanen kunnen uit dit boekje waardevolle

gegevens putten over voedsel en verzorging.
De 290 gekleurde afbeeldingen van Robert

Scholz en vele pentekeningen zijn keurig ver-

zorgd. De kleuren zijn over het algemeen niet

slecht weergegeven. Dit handboek voor volière-

houders, zoals ik het liever had willen noemen, is

voor het doel waarvoor het is geschréven zeker

een waardevolleaanvulling.

J.T.
Georg Steinbacher: Thieme's Vogelboek. Het handboek voor

liefhebbers van inlandse- en tropische vogels. 290 ge-

kleurde afbeeldingen door Robert Scholz. Nederlandse

bewerking van J. E. Sluiters. Uitg. W. J. Thicmc ö Cie

N.V., Zutphen, 1959. Prijs ƒ 13.50.

(Zie ook bladzijde 237)

Op de stoep van een huis vond mevrouw Kipps

op zekere dag een lelijke kale jonge huismus,

uit het nest gevallen was. Zij raapte het diertje
voor dood op, doch na enige minuten bleek, dat

er nog leven in dit slappe, stumperige musje zat.

Mevrouw Kipps deed alles, om deze huismus

groot te brengen en het is haar gelukt. Het leek

me, dat het boekje waarin ze al haar belevenissen

met de mus had beschreven, wel overdreven en

sentimentele taal zou bevatten, maar al lezende

werd de belangstelling groter.
Twaalf jaar, zeven weken en vier dagen heeft zij
deze huismus verzorgd en gedurende die tijd zeer

nauwkeurig al haar waarnemingen opgetekend.
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The Buzzard

Hoewel de Deen Frank Wenzel pas 21 jaar is,

heeft hij kans gezien ruim honderd buizerdnesten

en hun bewoners te bestuderen. Daarbij slaagde

hij er tevens in een serie sublieme foto’s te maken,

zowel in kleuren als zwart-wit.

Zijn op royaal formaat, wat pretentieus uitge-

geven boek, waarin hl) zijn ervaringen en foto’s

publiceerde onder de titel „MusvSgen”, is nu in

een vlot leesbare vertaling van Reginald Spink in

Engeland verschenen.

Uit de tekst noteer ik, dat van 156 nesten er 81

in een beuk, 26 in een eik, 17 in een spar en 32

in een larix lagen. De hoogte van 94 nesten

varieerde van ongeveer 10 tot 25 meter boven

de grond. Jonge paren hebben slechts enkele nes-

ten, oude wel 14 of 15, die beurtelings worden ge-

bruikt. Slechts zelden wordt een nest enige jaren
achtereen bebroed. In zo’n geval krijgt het enorme

afmetingen, eenmaal zelfs een doorsnee van

anderhalve meter en een dikte van 1.20 m.

Wenzel legt er de nadruk op, dat het gedrag
van buizerden individueel 2eer sterk kan ver-

schillen. Eén vogel viel hem aan, toen hij naar

het nest klom om de jongen te ringen. De buizerd

is zeer trouw aan het eens gekozen territoruim.

De vogels sluiten een huwelijk voor het leven.

De helft van de Deense broedvogels trekt in de

herfst in ZW-richting weg. De meeste overwin-

teren in Frankrijk. Buizerden
,

uit Noord-Skan-

dinavië overwinteren in Denemarken.
In slechte muizenjaren komen verscheidene

paren niet tot broeden, terwijl de overige slechts

1—2 jongen groot brengen. Dit verklaart on-

getwijfeld, waarom het aantal door Nederland

trekkende en hier overwinterende buizerden zo

strek schommelt.

Wenzel stelt verder vast, dat één buizerd in de

broedtijd tot 50 muizen per dag vangt, maar ver-

der o.a. ook Vlaamse gaaien,
„

. eekhoorns en ad-

ders. Doordat ze vaak prooiresten weghalen, die

ze bij vossenholen vinden, worden ze, ten on-

rechte, wel van kipperoof beschuldigd.
Aardig is nog de mededeling, dat bij de rond-

vluchten, die de buizerden in het voorjaar boven
het territorium houden, dit slechts verdedigd
wordt tot een bepaalde hoogte. Daarboven niet

meer, waaruit dus blijkt, dat een territorium ook
verticale grenzen kan hebben.
Het is verleidelijk, méér uit dit aardige boek te

citeren. Wat onbilliijk is, omdat het in de eerste

plaats als plaatwerk is uitgegeven. Die platen,
voortreffelijk in Denemarken gedrukt, geven een

fraai en boeiend beeld van een gelukkig ook in

Nederland niet zeldzame roofvogel. Daarom van

harte aanbevolen. K. Z

Frank Wenrcl: The Buzzard, 86 blz. met 41 foto's, waar-

van 10 in kleur. Uitg. Gcorge Allen and Unwin Ltd.,

Londen. 1959, 35 sh. (Imp. Kirberger en Kesper, Oude

Turfmarkt 153, Amsterdam. Prijs ƒ 21,—).

Vogelbeschermingsnummer

De Natuurbeschermingswerkgroepvan de N.J.N.
(merkwaardigerwijs zonder medewerking van de

Vogelwerkgroep der N.J.N.) wijdde eenspeciaal

nummer van haar „Mededelingen" aan vogel-

bescherming.
Negen auteurs schreven voor dit nummer, elk

afzonderlijk, eenartikel.

Drijver schreef over het verloop van de wette-

lijke vogelbescherming in Nederland, waarbij
hij op p.

74 vermeldt dat de zilvermeeuw tijdens
de broedtijd beschermd is in Nederland, maar

verzuimt te melden dat deze soort dan één der

meest vervolgde vogels in ons land is: J. A.

Eijgenraam over vogelbescherming en landbouw:
Mr. Dr. Van Maasdijk over de jacht, internatio-

naal bezien: Mennema over de jeugd en vogels:
Span over eierzoeken als basis der Friese vogel-
bescherming, waarbij hij in het midden laat waar-

om de eierzoekers hun gevonden eieren alle mee-

nemen, ofschoon het volgens hem voornameliik

gaat om de sport van het zoeken: Timmerman

over de betekenis van de Nederlandse bossen

voor de vogels, waarbij hij dieper ingaat op
de

betekenis van de boom, dan wel op het bos, voor

de vogels: Van der Ven geeft zijn zeer persoon-

lijke mening over vogels in gevangenschap, ter-

wijl Van der Wal over het gevaar van de jacht
en Zweeres over hulpmiddelen bij vogelbe-
scherming schreef.

Behalve een „voorwoord" vinden wij daarop vol-

gend een „Einleitung” van de wissenschaft-
lichen Leiter der Vogelschutzwarte für Hessen,

Rheinland-Pfalz und Saarland. Direktor Scb.

Pfeifer, Institut für Angewandte Vogelkunde,

waarmee de redaktie dit nationale vogelbescher-
mingsnummer een internationaal tintje heeft

menen te moeten meegeven.

De afdrukken van de meeste prentjes, die wij
voor het grootste deel reeds uit andere tijdschrif-
ten kenden, zijn erg grof. Ofschoon natuurlijk
onmogelijk naar volledigheid over dit veelom-
vattende probleem kon worden gestreefd, zijn er

toch allerlei onderwerpenwaar juist in een derge-
lijk nummer eens de aandacht op zou kunnen
worden gevestigd zoals: leemten in de Vogelwet
1936 tot bevordering van vereenvoudiging en

verbetering van deze: „geleide vogelbescherming
en het zgn. herstellen van het evenwicht”; het
werk van het „CIPO” en de Ned Ver. tot Be-

scherming van Vogels (vuurtorens, stookolie-

probleem enz.): vogelbescherming in ons land

vanuit internationaal oogpunt e.d.

Een aardig nummer, dat de lezer op de hoogte
brengt van het werk en de meningen van enkelen

(„vogels” van verschillende pluimage) die in

nauw contact met vogelbescherming staan.

J. T.

Mededelingen der Natuurbcschermingswcrkgrocp van de

Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie. Jaargang 16, no 3.

Vogelbeschcrmingsnummer. oktober 1959. Prijs ƒ 1,50, ver-

krijgbaar door overschrijving op giro 442109 t.n.v. de
administrateur van de Natuurbeschermingswerkgroep der

N.J.N. te De Bilt.

Olveh-Vogelkalender

Als jonge vogelvrienden keken wij vroeger al

uit naar de nieuwe vogelkalenders en dat doen

we nu nog, echter met dit verschil, dat mijn
vrienden vragen: „Is de Olvehkalender al uit?”.

Wel een bewijs, dat deze kalender de laatste

jaren snel een belangrijke plaats in de harten

van vogelvrienden is gaan innemen.
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Evenals vorige jaren vinden wij er 25 foto’s, zo-

danig gebundeld, dat er aan het eind van het

jaar een prachtig vogelboekje overblijft, met

bovendien bij iedere foto een aparte, levendige
tekst van Ko Zweeres.

Een aantal foto’s verdienen wel extra vermelding
n.l. paarse strandloper (H. Kortekaas), houtduif

(A. F. Binsbergen t), waterval (M. Verbruggen),

grauwe kiekendief (A. Burdet t), dodaars (A. F.

Binsbergen t), strandplevier (K. Hulsbos),
steltkluten (Jan P. Stijbos), sijsjes

,
(H. van

Schuppen) en pestvogel
... . „

(H. Kortekaas).
Verder zijn er foto’s van: J. Albers, Mr. J. Kist,

H. J. A. de Reuver, R. P. van Sasse van IJsselt,
K. Visser, H. Wichmann en een mooie omslag-
foto van C. J. A. Wijnaendts.
Belangrijk is ook de bladzijde, waarop vermeld

staat van welke vogels er in 1957, 1958, 1959 en

1960 foto’s
op de kalender zijn gepubliceerd, die

dus niet meer voor plaatsing in aanmerking
komen. Een lijstje van vogels, waarvan foto’s

voor de kalender van 1961 gewenst zijn, spreekt
boekdelen. Het zal n.l. steeds moeilijker worden

een kalender met foto’s van andere vogelsoorten
samen te stellen. Maar het zal er de kalender

des te aantrekkelijker om maken.

Van harte hopen we, dat de fotografen hun beste

beentje voor zullen zetten om tot het succes van

deze OLVEH-kalender bij te dragen.
Vergeet U vooral niet de kalender voor 1961

direct te bestellen, want de vraag is elk jaar

groter dan het toch heus al gulle aanbod.

J. A.

Uitg. De Olveh van 1879, Den Haag. (De kalender voor

1961 kan worden besteld door één gulden over te schrijven

op postrekening 1879 van De Olveh, Den Haag.)

Birds of Britain

Zeven en twintig fraaie foto’s van Eric Hosking

zijn afgedrukt op de Birds of Britain-kalender.

Voor het merendeel vogels bij of op het nest,

een aantal daarvan opgenomen in Finland. Naar

mijn smaak de interessantste is die van het wijfje
blauwe kiekendief, dat haar vleugels beschermend

over de kuikens uitspreidt. Want, zoals de meeste

vogelfoto's, gaan ook de sublieme prenten die

Hosking pleegt te maken mank aan het euvel

van een zekere verstarring. Zij geven een voor-

treffelijk portret, maar slechts zelden biologisch
interessante houdingen. Wat niet

weg neemt, dat

je met genoegen veertien dagen naar zo’n plaatje
van Hosking kunt kijken. K. Z.

Kronenkalender Vögel

Toevallig heeft de bekende vogelkalender van de

Kronen-Verlag, evenals die van Hosking, een

ijsvogel op de titelpagina. Verder zijn nog elf

soorten afgebeeld, geschilderd door Murr in diens

uiterst gedetailleerde techniek en voortreffelijk

gereproduceerdin de natuurlijke kleuren. Overi-

gens zijn de afbeeldingen van Murr, hoewel een

tekenaar uiteraard meer vrijheid heeft, eigenlijk
nog statischer dan de foto’s van Hosking. Het

lijkt gewenst, dat zowel fotografen als tekenaars

eens meer contact zoeken met de ethologen, om

deze verstarring te doorbreken. K. Z.

Birds of Britain, Calendar 1960. Uitg. Country Life.

Londen. Prijs ƒ 5,95.

Kronen-Kalender, Vogel 1960. Uitg. Kronen Verlag, Ham-

burg. Prijs ƒ 6.95.

(Beide kalenders worden geïmporteerd door Kirberger en

Kesper, Oude Turfmarkt 153 te Amsterdam).


