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Want in tegenstelling met de „roman-

tische beginperiode”, waarover Dr. W.

H. van Dobben, een der eerste leiders

van het Vogeltrekstation herinneringen

ophaalt, zijn de amateurs nog maar in

zeer beperkte mate betrokken bij het

trekonderzoek. Over de mogelijkheden,
die er overigens toch ook voor de ama-

teur-vogelaars nog zijn, lezen we in de

artikelen van P. B. Jansen en de Vo-

gelwerkgroep Haarlem.

Uiteraard is dit geen volledige samen-

vatting van onze kennis van het vraag-

stuk van de vogeltrek. Zo zijn bijv. de

interessante radar-waarnemingen van

Dr. Sutter en Dr. Lack slechts terloops
vermeld. Dit werk is trouwens nog in

volle gang.

Wij hopen niettemin dat dit aan één

speciaal onderdeel van de vogelstudie

gewijde nummer in de smaak zal vallen.

Hetgeen aanleiding zou kunnen zijn,

te trachten ook andere onderwerpen
eens op deze wijze te behandelen.

Tenslotte brengen wij gaarne dank aan

het bestuur van de Stichting Vogel-
trekstation en de tegenwoordige leider

van het station, Dr. A. C. Perdeck,

voor hun bijdragen en adviezen, die de

samenstelling van dit nummer mogelijk
maakten. Redactie.

Dit herfstnummer van het Vogeljaar is

(nagenoeg) geheel gewijd aan de vo-

geltrek, een der boeiendste verschijnse-
len in de vogelwereld, waarvan we

juist in deze tijd van het jaar in Ne-

derland, vooral langs de kust, maar ook

op vele plaatsen in het binnenland, iets

kunnen zien.

De samenstelling van dit nummer ge-

schiedde op verzoek en met medewer-

king van het bestuur van de Stichting
Vogeltrekstation. Een verzoek waar-

aan wij trouwens gretig hebben vol-

daan omdat het de gelegenheid bood

de lezers van Het Vogeljaar een glo-
bale samenvatting te geven van het-

geen in de loop der jaren over het

verloop van de vogeltrek en over het

oriëntatievermogen der trekvogels be-

kend is geworden. Deze kennis is voor-

al te danken aan het werk van vakbio-

logen die door vernuftig opgezette

proeven enige tipjes van de sluier heb-

ben opgelicht.


