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Vogels onderweg

Vogels in hun domein

Toen in 1941 „Vogels in hun domein”

van L. Tinbergen verscheen, kwam daar-

mee voor het eerst in ons land een boekje
ter beschikking, dat aan alle vogelaars,
die meer willen weten dan vogels her-

kennen alleen, de gelegenheid bood zich

op verantwoorde wijze te oriënteren om-

trent de betrekkingen tussen de vogels
en het landschap waarin zij leven. Nu,
ruim 20 jaar later, is er in de Neder-
landse taal nog steeds geen werk ver-

schenen, dat deze taak zou kunnen over-

nemen. Het is daarom verheugend, dat

Dr. H. N. Kluijver en Ko Zweeres de

bewerking, beter is het misschien te spre-

ken van bijwerking, van de 4e druk op

zich hebben willen nemen.

De schrijver toont, om te beginnen, aan

de hand van een aantal duidelijke voor-

beelden aan, hoe vogels door de wijze,

waarop zij voedsel zoeken, aangewezen

kunnen zijn op bepaalde terreinen. Naast

de keuze van het voedselgebied is echter

ook de keuze van het voortplantingsge-
bied van groot belang. Behandeld wordt

hoe het gekozen voortplantingsgebied
wordt verdeeld, met andere woorden: hoe

de territoria tot stand komen. Ook onder-

werpen
als plaatstrouw, kolonisatie, ge-

boorte- en sterftecijfers komen aan de

orde. Zeer instructief is het hoofdstuk,

waarin een vergelijking wordt gemaakt
tussen de samenstelling van de broed-

vogelbevolking van een aantal verschil-

lende landschappen. Beeldend is de wijze,

waarop deze landschappen met hun

broedvogels door de schrijver schema-

tisch zijn weergegeven. Tot besluit wordt

het vogelleven in alle Nederlandse land-

schappen tot in bijzonderheden behan-

deld: excursiegegevens zijn bijgevoegd.
De litteratuuropgave aan het eind. die

door de bewerkers werd aangevuld, wijst
de weg bij verdere studie. Wat de illu-

straties betreft, kan worden opgemerkt,
dat de foto's werden vervangen door

betere, terwijl de tekeningen van de

schrijver nog steeds een sieraad voor het

boek zijn. De kaartjes van het RIVON

vormen een waardevolle aanvulling.
Al met al een boekje, waarvan het aan-

schaffen niet warm genoeg kan worden
aanbevolen. JOH. J. FRIESWIJK

Prof. Dr. L. Tinbergen: Vogels in hun

domein. 4e druk. Uitg. W. J. Thieme &

Cie, Zutphen, 1962. 120 blz., met vele

ill. in de tekst en 6 foto’s buiten de tekst.

Prijs geb. ƒ 4.90.

Vogelgids

Sinds de Vogelgids in 1954 zijn triomf-

tocht door Europa begon, zijn over vele

soorten belangrijk meer gegevens ver-

kregen. Voor een deel ook ongetwijfeld
door de toegenomen belangstelling voor

de vogels. Het valt dan ook niet te ver-

wonderen, dat de 6e druk. die pasgeleden
verscheen, in vergelijking met de eerste

druk een groot aantal wijzigingen en

aanvullingen heeft gekregen. Het aantal
in Nederland waargenomen soorten is

inmiddels van 348 tot 361 gestegen, ter-

wijl b.v. het aantal malen dat een dwaal-

gast bij ons werd gezien aanzienlijk is

gewijzigd, naar de „Avifauna van Ne-

derland". Het is prettig dat de num-

mering van de pagina’s, waarop de soor-

Luuk Tinbergen heeft indertijd in zijn

boekje vooral die facetten van de vogel-
trek besproken, die iedereen buiten kan

waarnemen, al was het natuurlijk onver-

mijdelijk, dat ter verklaring vaak over

door vakmensen verrichte experimenten
moest worden verteld. Na de verschij-

ning heeft hij zelf nog veel aanvullende

waarnemingen kunnen doen, terwijl ook

anderen inmiddels allerlei belangwekken-
de resultaten van experimenten publi-
ceerden. Daardoor was Vogels onderweg

langzamerhand wel wat verouderd en

het is prettig dat, nu de auteur dit, he-

laas, zelf niet meer kon doen, Dr. A. C.

Perdeck bereid is gevonden de nood-

zakelijke aanvullingen te
geven. Zijn be-

duchtheid, dat de oorspronkelijke eenheid

tussen tekst en tekeningen hieronder heeft

geleden, lijkt wat overdreven. In elk ge-

val is het karakter van het boekje nau-

welijk veranderd en men kan zich nog

steeds geen betere algemene inleiding tot

het onderwerp denken. Ook het uiterlijk
van het boekje, waaraan Tinbergen zelf

veel aandacht had gegeven, is in over-

eenstemming met de oorspronkelijke uit-

gave. Het is wel prettig, dat dit aller-

aardigste boekje nu weer beschikbaar is

voor wie zich in dit fascinerende onder-

deel van de vogelstudie wil verdiepen.
Dat de bronvermelding werd vervangen

door een litteratuurlijstje, lijkt me een

voordeel, voor wie zich verder wil oriën-

teren. Zeer warm aanbevolen. K. Z.

Prof. Dr. L. Tinbergen: Vogels onder-

weg. 2e druk, bew. door Dr. A. C. Per-

deck. Uitg. W. J. Thieme & Cie, Zut-

phen, 1962. 116 biz., met 61 ill. Prijs geb.
/ 4.90.
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ten worden beschreven, in alle drukken

dezelfde is gebleven,
De nieuwe druk is uitgebreid met 8 pla-
ten van eieren van in Europa broedende

zangvogels. Deze zullen voor de origi-
nele Engelse druk wel belangrijker zijn
dan voor ons. Persoonlijk spijt het mij,
dat ook aan de Nederlandse druk deze

eierplaten zijn toegevoegd, omdat ze

ongetwijfeld het verzamelen van eieren

(hetgeen de Vogelwet 1936 verbiedt!)
stimuleren. Daarbij komt dat van elke

zangvogelsoort het meest voorkomende

„type" wordt afgebeeld en het dus nog

helemaal niet zeker is, dat wij hiermee

nu alle zangvogeleieren kunnen deter-

mineren. Ook dit bevordert het mee-

nemen van eieren om deze thuis wat

beter te bekijken. Liever had ik een slui-

merende belangstelling voor eieren niet

wakker willen maken. Bij het vinden van

een nest zijn in de meeste gevallen ook

de eigenaars hiervan wel te zien. Een

algemeen stukje over de kunst van het

waarnemen, over de vogeltrek e.d. had

ik waardevoller gevonden.
Het onder bibliografie genoemde boekje
van Jörgensen en Blackburne is reeds

lang uitverkocht. Hiervoor in de plaats
verscheen „Nomina Avium Europae-
arum" door H. I. Jörgensen (zie recen-

sie: jrg. 6, blz. 53). Ten behoeve van

Nederlanders, die in eigen land blijven,
zou het wel aardig zijn een lijstje van

boeken en geschriften te vermelden, die

over de vogels van een bepaalde provin-
cie of gedeelte van ons land handelen:

Waddeneilanden, Wieringen, Marken,

IJsselmeerpolders, De Beer, Biesbosch,

Limburg, Brabant. Twente, Braakman

enz. Voor iemand die
nog

steeds de eer-

ste druk gebruikt is het wel het over-

Oranjekalender Pro Juventute

Evenals vorig jaar is de Oranjekalender
van Pro Juventute voor 1963 geheel sa-

mengesteld uit kleurenfoto’s, die voor-

treffelijk werden gereproduceerd. Uiter-

aard zijn er verscheidene bij. die werden

vervaardigd tijdens de viering van het

zilveren huwelijk van het vorstelijk paar.

Een kalender, die een aardige traditie
op

hoog peil weet te handhaven. K. Z.

Oranjekalender van Pro Juventute. Prijs

f 2.90 (plus 30 cent voor porto) op post-
rekening 517400 van de Kalenderactie

Pro Juventute te Amsterdam.

denken waard om zich van de nieuwe

druk te voorzien.

Jammer is het wel, dat de kleurenplaten
met minder zorg zijn afgedrukt. Op som-

mige platen zijn kleuren verschoven, wat

een onscherp beeld en ongewenste vlek-

ken van allerlei kleuren veroorzaakt. An-

dere platen zijn beslist téveel aan de

roodbruine, rossige kant afgedrukt. Ik

zou dan ook iedere koper willen aanraden

bij aankoop het boek nauwkeurig vooraf

door te kijken op minder goed afgedrukte
platen.
A1 met al het beste boek, dat de veld-

waarnemer buiten bij zich kan hebben,

zowel in eigen land als met vakantie in

andere delen van Europa J. T.

R. T. Peterson, G. Mountfort, P. A. D.

Hollom: Vogelgids voor alle in ons land

en overig Europa voorkomende vogel-
soorten. Vertaald en voor Nederland be-

werkt door Mr. ]. Kist. Met een inleiding
van Prof. Dr. G. ]■ van Oordf. 1480 illu-

straties, waarvan650 in kleuren, 400 ver-

spreidingskaarten en 8 platen met afb.

van eieren, 6e herziene en bijgewerkte
druk, 344 blz., 1962. Uitg. Elsevier, Am-

sterdam/Brussel. Prijs f 13.50.

Natuurbescherming

Er is uit de kringen van de NJN steeds

een levendige belangstelling voor de na-

tuurbescherming gekomen, zich soms

uitend in felle critiek op overheid en

„Natuurmonumenten”, vaak ook in en-

thousiaste medewerking aan inventarisa-

ties en vooral ook in vorming van een

„geestelijk klimaat", dat van grote in

vloed is geweest en nog is. Trouwens,

velen van hen die zich thans beroepshalve
met de bescherming van de natuur in

Nederland bezig houden, zijn uit de NJN
afkomstig en worden ongetwijfeld nog

door uit dit milieu meegebrachte gedach-
ten beïnvloed.

De uitgave „Natuurbescherming" die de

NJN nu publiceert heeft tot doel „bij te

dragen tot een beter begrip van en een

aktievere instelling tegenover de natuur-

bescherming bij hen. die tot nu toe niet

of hoogstens zijdelings met de problemen

op dit gebied in aanraking zijn gekomen.”
Men

zou dus kunnen zeggen dat zij is

gericht tot alle landgenoten, die nog niet

bij het natuurbeschermingswerk betrok-

ken zijn. Een pleidooi voor natuurbescher

ming derhalve. Aldus de redactie van

deze uitgave, in haar voorwoord. Mr.

H. P. Gorter daarentegen richt zich in

zijn inleiding in de eerste plaats tot de
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NJN’ers en BJN’ers zelf, die hij toe-

roept: „lees deze brochure en laat je bin-

nenleiden in de kring der natuurbescher-

mers. Boeit het je, ga dan door. Lees

meer, doe meer op natuurbeschermings-
gebied.” En eerlijk gezegd lijkt me deze

behandeling van het onderwerp daarvoor

beter geschikt, dan voor de veel ruimere

kring, waartoe het voorwoord zich richt.

Voor wie nog nooit met de problemen
van de natuurbescherming in aanraking
is gekomen graaft deze uitgave naar mijn

gevoel reeds te diep. Maar degeen. bij
wie de belangstelling is gewekt, zal hier

een schat van gegevens vinden, waarmee

hij zich verder kan oriënteren: over ge-
schiedenis en motieven der natuurbescher-

ming. over de organisatie, over een aan-

tal aspecten en onderdelen en veel andere

zaken, die van belang zijn. Tot besluit

een litteratuurlijst en een opsomming van

verenigingen,organisaties en tijdschriften.
Alles bijeen een boekje met vele frisse

ideeën en nuttige gegevens.
K. Z.

Natuurbescherming. Uitg. Ned. Jeugd-
bond voor Natuurstudie. Amsterdam,
1962. Prijs f 1,75 (op postgiro 23 30 40

t.n.v. Uitgever N.J.N.. Utrecht, plus 25

ct. verzendkosten).

Gids 1962 Zuid-Hollands

Landschap

De Stiching Het Zuid-Hollands Land-

schap heeft haar jaarverslag ditmaal in

een formaat, dat in de zijzak van elk col-

bertje past uitgegeven en aangevuld met

tal van gegevens en zelfs vele platte-

grondjes, die dit boekje tot een allerple-
zierigst gidsje maken voor wie zich in

deze provincie in de vrije natuur wil ont-

spannen.
Wie daarvan een toenemende

„recreatiedruk" vreest moge bedenken,

dat alleen wanneer een belangrijk deel

van de bevolking van een provincie of

een land doordrongen raakt van de nood-

zaak van behoud van natuurgebieden,
succes bij het streven naar dit behoud

mag worden verwacht. Welnu, dit gidsje
biedt elke Zuidhollander (en wij mogen

vertrouwen dat ook anderen welkom zul-

len zijn) uitgebreide adviezen voor een

kennismaking met het vele moois, dat

Zuid-Holland te bieden heeft. Dat extra

aandacht wordt geschonken aan de vele

mooie en onvervangbare dingen, die

thans op Voorne worden bedreigd, past
volkomen in de opzet.

K. Z.

Gids 1962. Stichting Het Zuid-Hollands

Landschap. Schiedamsevest 46e, R'dam.

The Bird Notes Bedside Book

Gwen Davies, de redactrice van Bird

Notes, het tijdschrift van de Royal So-

ciety for the Protection of Birds, heeft

een bloemlezing samengesteld van in dat

blad verschenen artikelen en gedichten,
de oudste van 1948, de meest recente van

1961. Een luchtig boekje, omdat de keuze

voornamelijk is gevallen op luchtige bij-
dragen, waaronder zeer vermakelijke als

de „Notes on the Hoodwink", van Prof.

Meiklejohn. Overigens zijn er ook se-

rieuze artikelen onder, waarbij een lof-

zang op onze Nederlandse vogelwereld,
die Philip Brown schreef naar aanleiding
van een hier doorgebrachte vakantie.

Wie gevoelig is voor typisch Britse hu-

mor zij dit boekje warm aanbevolen.

K. Z.

W. B. Alexander e.v.a.: The Bird Notes

Bedside Book. Uitg. The Royal Society
for the Protection of Birds, Sandy, z. j„
140 blz., met 16 foto's buiten de tekst en

vele pentekeningen. Prijs geb. Ws. 6d.

(In Nederland uitsluitend verkrijgbaar
door overschrijving van f 5.25

op post-
rekening 2 9213 van Vogelbescherming
te Amsterdam.)

The return of the Osprey

Prof. Voous wijst er in dit nummer op,

dat de roofvogels een uiterst moeilijke
tijd doormaken, zowel in Europa als ook

in de Ver. Staten. Misschien is het daar-

om wel des te opvallender, dat de vis-

arend, na een afwezigheid van ongeveer

een halve eeuw, zich weer in Schotland

heeft kunnen vestigen, zij het dat dit.

voor zover we weten,
nog altijd maar

één paar betreft. In vorige jaargangen
is daarover al het een en ander verteld.

Doch in het zojuist verschenen boek

..The Return of the Osprey ' geven Phi-

lip Brown en George Waterston het vol-

ledige verhaal van de hernieuwde vesti-

ging. Een verhaal dat tegelijkertijd schok-

kend en verheugend is. Schokkend als

we lezen, dat zelfs zorgvuldig voorbe-

reide maatregelen om de hernieuwde ves-

tiging mogelijk te maken, aanvankelijk
schipbreuk leden door ergerlijke kwaad-

willigheid. Maar verheugend om het ten-

slotte bereikte succes. Al verhelen de

auteurs niet, dat met slechts één bekende,
zorgvuldig bewaakte vestiging de situatie

uiterst precair is.

Zeker niet het minst belangrijke deel van

het boek is gewijd aan de Natural His-

tory of the Osprey (door G. W.), waar-

voor gebruik kon worden gemaakt van
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de zeer uitvoerige aantekeningen, die

enige jaren achtereen werden gemaakt
door de vrijwilligers die, dag en nacht,

in de onmiddellijke nabijheid van het nest

over de veiligheid ervan waakten. Een

boeiend verhaal, dat ons een goed beeld

geeft van paarvorming, nestbouw, be-

broeding en zorg voor de jongen, steu-

nend op een documentatie als zelden

voor een dergelijke studie kon worden

bijeengebracht.
Tot besluit van dit boek een hoofdstuk

over The Return of the Avocet (ook de

kluut kwam zich, na een afwezigheid
van bijna een eeuw, opnieuw in Engeland
vestigen), door Gwen Davies, waaraan

Philip Brown een hoofdstuk over Avocet

Behaviour toevoegt. Peter Conder ver-

telt vervolgens iets over The Return of

the Black-Tailed Godwit (ook de grutto

heeft thans een overigens nog zeer be-

scheiden vestiging „ergens in Engeland’)
terwijl Richard Fitter in The Return of

other former breeding birds
nog enige

gegevens vermeldt o.a. over de bruine

kiekendief en de roerdomp.
In de betrekkelijk korte lijst van boeken

over vogelbescherming neemt deze

uitgave een heel speciale plaats in en

daarom wordt zij hier dan ook zeer warm

aanbevolen. K. Z.

Philip Brown en George Waterston: The

Return of the Osprey. Uitg. Collins, Lang-

don, 1962. 224 blz., met 19 foto's buiten

de tekst. Prijs geb. 21 s. In Nederland

f 12.20. Imp. Kirberger & Kesper, Am-

sterdam. (Ook verkrijgbaar door over-

schrijving van f 12.20 op postrekening
2 92 13 van Vogelbescherming te Am-

sterdam.)

Identification for Ringers

Het is verheugend, dat zo spoedig na het

verschijnen van het eerste deel in deze

serie (zie jrg. 8, blz. 105) een nieuw deel

is verschenen, namelijk over het uitzon-

derlijk moeilijke genus Phylloscopus. Het

wil de ringer helpen de soort in de hand

juist te determineren en in sommige ge-
vallen zelfs het geografische ras. Of-

schoon voor elke soort ook algemene
kenmerken, zang en roepgegevens zijn
vermeld, moet het boekje niet als veld-

gids beschouwd worden. Gegevens over

maten, gewichten, vleugelformules, rui en

verspreiding worden uitvoerig per soort

behandeld. Na de inleiding en een be-

schrijving van het genus in het algemeen
worden in het eerste hoofdstuk behandeld

de Asiatic leaf-warblers (5), crowned

leaf-warblers (6). arctic warbler (1),

greenish warblers (6) en dusky warblers

(6). Het tweede deel bespreekt de voor-

naamste Europese leaf-warblers. nl. de

tjiftjafs (3) en [itissen (3). Drie tabellen

met maten van vleugels, staart, snavel en

tarsus en een kortgehouden. maar zeer

duidelijke, dctermineertabel sluiten dit

werkje samen met een litteratuurlijstje.
Met vier foto’s en een kleurenplaat wordt

het boekje geïllustreerd.
Williamson gaf ons een gedegen werk,
dat ongetwijfeld nog in de loop der tijd
behoefte heeft aan aanvullingen, welke

wij slechts zullen kunnen verkrijgen door

een veelvuldig gebruik van dit deeltje.
De B.T.O. tracht op prijzenswaardige
wijze de ringers in Engeland van zo goed
mogelijk advies te dienen bij het deter-

mineren van de door hen
gevangen vo-

gels. Van deze activiteiten kunnen wij in

Nederland een dankbaar gebruik maken!

J. T.

Kenneth Williamson: Identification [or
Ringers 2. The Genus Phylloscopus.
Identification Guide Number Two, May
1962. Uitg. British Trust for Ornitho-

logy, 2 King Edward Street,. Oxford,

Engeland. Prijs 7 sh.


