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Over boeken, wand- en grammofoonplaten

Vogelboek voor iedereen

Van de 60 bij ons voorkomende families
zocht Zweeres 36 soorten uit, die hij
min of meer karakteristiek vindt voor

een familie of zelfs voor een bepaalde
orde. Deze gidssoorten, zoals hij ze

noemt, worden uitgebreider besproken,
hetgeen de beginner bij de herkenning
zeker van nut zal zijn.

Twaalf foto’s van Burdet, Nijhoff,
Schoitz, Strijbos, Wijnaendts en de schrij-
ver en vele pentekeningen van Rein

Stuurman illustreren het boek op passen-
de wijze. Om bepaalde gegevens terug
te kunnen vinden kan gebruik worden

gemaakt van het zeer uitgebreide regis-
ter. Daarvoor vind ik trouwens de titels

van de hoofdstukken te weinig houvast

geven.

Verzuimd is de fotograaf van de foto

op de geplasticeerde omslag en de soort

(kleine plevier) die erop is afgebeeld,
te vermelden.

Een boek, dat wij elke vogelliefhebber
kunnen aanbevelen. Behalve dat men het

aan èèn stuk uit zal lezen, zal men het

ook steeds weer opnemen om er eens

iets in na te slaan.

Zweeres heeft met zijn boek in een be-

hoefte voorzien, terwijl het vele opper-

vlakkig geïnteresseerden de richting zal

wijzen om op
vele onderwerpen in de

toekomst wat dieper in te gaan.

J. T.

Ko Zweeres: Vogelboek voor iedereen.

160 blz. met 12 foto’s en vele pentekenin-

gen. Hobby Serie: L. J. Veens Uitgevers-

mij. N.V. Amsterdam, z. j. (Prijs ƒ 4,90,

voor leden van „Vogelbescherming"
ƒ4,50).

Vogels bij ons huis I en II

Met medewerking van de Britse zuster-

vereniging heeft „Vogelbescherming"
twee wandplaten met afbeeldingen van

vogels uitgegeven: Vogels bij ons huis

no. 1 en Vogels bij ons huis no. 2. De

eerste geeft o.a. de lijsterachtigen, spech-
ten, duiven en kraaiachtigen weer (op
3/5 van de ware grootte). De tweede

een aantal rondom ons huis voorkomende

zangvogels (alle op ware grootte), waar-

bij de sprinkhaanrietzanger misschien wat

uit de toon valt, omdat wij deze soort

in Nederland niet bij ons huis aantref-

fen. Een afbeelding van een kuifleeuwe-

rik was hier misschien meer op haar

plaats geweest, maar voor Gr. Brittannië

natuurlijk niet bruikbaar. Reeds vroeger

verschenen wandplaten hebben bewezen

hoe belangrijk deze zijn als hulpmiddel

bij het onderwijs. De afbeeldingen heeft

de vogelschilder H. J. Slijper zeer na-

tuurlijk en prachtig van kleur geschil-
derd, terwijl aan de reproductie bijzonder
veel zorg is besteed. Van de 56 vogels,
die op de twee platen zijn afgebeeld,
vind ik alleen de kievit wat stijfjes.

Deze platen zouden eigenlijk op elke

school gebruikt moeten worden om onze

jeugd in de gelegenheid te stellen de

Toen het naar vogels kijken nog een

vrij ongewone hobby was, was men er

gewoonlijk mee tevreden uit te maken

met welke soort men zag. Het ontdekken

van minder algemene soorten was toen

op een excursiedag één der grootste
evenementen. En passant zag men dan

ook wel eens iets van gedragingen en

levensgewoonten van de vogels, maar

aan de meesten ging dit toch voor het

grootste deel voorbij. De aandacht, die

aan de gewone soorten werd besteed,

was over het algemeen veel geringer dan

de laatste jaren. Door de in steeds groter
aantal verschijnende boeken en artikelen

over vogels worden de liefhebbers er nu

meer en meer op geattendeerd, dat er van

het vogels kijken meer te maken is dan

alleen maar het trachten de soort te be-

palen en te genieten van de prachtige
vormen en kleurschakeringen, die zij heb-

ben.

Zweeres wijst in zijn „Vogelboek voor

iedereen” de liefhebbers
op zijn eigen

smakelijke wijze de weg naar het vele

moois, dat wij ook verder nog aan vogels
kunnen beleven. Een boek, dat boorde-

vol met wetenswaardigheden staat, waar-

uit zowel de beginnende als de meer ge-

vorderde vogelman vele gegevens en

raadgevingen kan putten, dit alles door-

spekt met de voor ons land zo belang-

rijke vogelbeschermingsgedachte. Tal

van resultaten van allerlei recente onder-

zoekingen en studies stipt hij in zijn boek

aan. terwijl richtlijnen en raadgevingen
worden gegeven voor de aanschaf van

een kijker, vogelfotografie, verenigingen,

organisaties, instituten, tijdschriften en

boeken e.d.
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vogels in de omgeving van ons huis te

Ieren kennen. Ook als wandversiering
voor wacht- en studeerkamers kan ik ze

harte aanbevelen. Dat zij hun weg wel

zullen vinden is inmiddels reeds aange-
toond door grote vraag.

I. T.

Vogels bij ons huis no. 1: merel, gr.

lijster, kramsvogel, zanglijster, koperwiek,

spreeuw,
vl. gaai, koekoek, gr.

bonte

specht, kl. bonte specht, groene specht,
gierzwaluw, huiszwaluw, boerenzwaluw,

houtduif, tortelduif, holenduif, patrijs,
kievit, ekster, kauw, zw. kraai, roek.

Vogels bij ons huis no. 2: zwartkop,
tuinfluiter, grasmus, braamsluiper, flui-

ter, fitis, tjiftjaf, sprinkhaanrietzanger, gr.

vliegenvanger, nachtegaal, roodborst, ge-

kr. roodstaart, heggemus, winterkoning,

graspieper, veldleeuwerik, w. kwikstaart,

rouwkwiksfaarf, staarfmees, zw. mees,

koolmees, pimpelmees, glanskop, huis-

mus, ringmus, boomkruiper, boomklever,

goudvink, vink en kneu.

Offsetdruk, formaat 86 X 62
cm,

door

H. J. Slijper. Uitg. „Vogelbescherming”.

Prijs / 2,90, of ƒ 4,90 per
stel van twee;

voor leden van Vogelbescherming resp.

ƒ 2,25 en ƒ4,—. (Bestellingen uitsluitend

op postrekening 29213 van „Vogelbe-
scherming” te Amsterdam, met duidelijke

vermelding van hetgeen men wenst te

ontvangen).

Naardermeer

De Europese Fono Club, de Nederlandse

Vereniging tot Bescherming van Vogels
en de Royal Society for the Protection

of Birds zijn in een gelukkige samen-

werking voortgegaan met het vervaar-

digen en in de handel brengen van gram-

mofoonplaten met vogelgeluiden. Zo is

er dan, na de series „Hoor de Vogels”,
een combinatie van twee platen ver-

schenen met roep en zang van vele vo-

gels die geregeld in het Naardermeer

voorkomen.

Het zou de moeite waard zijn van alles

wat op
deze platen is te horen hier iets

te zeggen. Maar dat zou een te lang ver-

haal worden, althans voor een recensie,

en daarom beperk ik mij.
De platen beginnen ieder met een vogel-
koor uit de bosjes van het meer: dat zijn
boeiende inleidingen, die ons al dadelijk
in de sfeer brengen en tevens de gelegen-
heid

geven ons onderscheidingsvermogen
te oefenen.

Van de afzonderlijke vogels noem ik de

riietzanger, die het erg goed doet, de

snor, die lang niet elke vogelliefhebber

elk jaar hoort, de fuut
.

. met de heel goed
opgenomen bijzondere roep als je dicht

bij het nest komt en de vogel er, blijkbaar
door sterke broeddrang, op blijft zitten,

en de spotvogel, die u beslist eens moet

vergelijken met die van plaat 3 van

„Hoor de Vogels”. U hoort dan een op-
vallend verschil: ik vind die van het

Naardermeer mooier, omdat het Zwit-

serse spotvogeltje eigenlijk niet veel meer

doet dan karekietgeluidjes maken (zou
de omgeving invloed uitoefenen?).
Ook de klanken uit de kolonies van aal-

scholvers, lepelaars (jongen!), blauwe

reigers en purperreigers zijn heel boei-

end, hoewel onwelluidend.

De tekeningen van Rein Stuurman vor-

men een zeer goede verluchting van de

aardige tekst: alleen de afbeelding van

de koekoek kan mij minder bekoren.

Een mooie aanvulling voor uw platen-

verzameling! D. M.

Naardermeer, 2 langspeelplaten (17 cm/

33 toeren) met toelichtende tekst en 24

pentekeningen. Uitgave Europese Fono-

Club, Amsterdam, m.m.v. Vogelbescher-

ming en de R.S.P.B. Prijs ƒ11,—.

Experiment met koolmezen?

De laatste dagen (begin maart) zie ik

op mijn voederplankje vrij regelmatig
een paar „geringde” koolmezen. Van rin-

getjes is echter eigenlijk geen sprake:
het zijn (vermoedelijk) aluminium man-

chetjes van pl.m. 3 tot pl.m. 6 mm breed-

te, die om de linkerpootjes gewikkeld
zijn.

Aannemende, dat iemand met een expe-

riment bezig is, zal ik deze gaarne
nader

inlichten.

Mc. Th. Voorstad, Huize Middelaec,

Mook.

Wie zag brandganzen met

gekleurde ringen ?

Op Groenland zijn in 1961 in juli en

augustus in totaal 600 brandganzen ge-

merkt met gekleurde ringen om de poten

en de hals. Wie dergelijke gemerkte vo-

gels in de afgelopen winter heeft waar-

genomen
wordt verzocht daarvan opgave

te doen (met nauwkeurige vermelding

van de kleur der ringen) aan het

RIVON, Soestdijkseweg 33, Bilthoven-

Noord. Red.


