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Boekbesprekingen enz.

Zo zijn de dieren

Zo’n boek moet U toch echt eens lezen.

Behalve in het Nederlands, zijn er ook

vertalingen verschenen in de Ver. Staten,
Engeland, Italië, Denemarken en Zwe-

den, zodat in vele landen duizenden

mensen, de vergaarde schatten van Ger-

hard Gronefeld kunnen bezitten. J. A.

Gerhard Gronefeld: Zo zijn de die-

ren. N.V. Gebr. Zomer en Keunings,
Wageningen, 1965. 320 blz. met 199

foto’s, waarvan 24 in kleur. Prijs geb.

ƒ 24,50.

Resultaten van een ringer

Wij ontvingen het keurig uitgewerkte

jaarverslag 1965 van de heer H. Stel

(Balilaan 5, Ede), die voor het achtste

opeenvolgende jaar vogels vangt en ringt

op de terreinen van de gemeente Ede,
de Noord-Ginkel, de Zuid-Ginkel, Hei-

bloem en Westerbergen. Het verslag be-

vat ook gegevens van elders geringde en

in de omgeving van Ede teruggevangen

vogels. Een aardige bijzonderheid willen

we U beslist niet onthouden.

Op 19 juni 1948 ringde pastoor Segers
uit Turnhout bij Lage Mierde (België)
een kokmeeuw, die later op de verkeers-

weg tussen Eindhoven en Weert tegen

de voorruit van een Mercedes vloog. De

autoruit was stuk; de meeuw had een

gebroken vleugel en werd ter verzorging

gebracht naar het dierentehuis „Hof van

Ede” te Ede. De beheerder zond de vogel
door naar de heer Lieftink te Bennekom,
die een vleugel moest amputeren. Daarna

is de meeuw verder verzorgd door de

familie Tjallingii te Wageningen-Hoog.
Ondanks de uitstekende verzorging is de

vogel daar enkele maanden later gestor-

ven. Deze kokmeeuw is dus bijna 17

jaar(!) oud geworden.
Een andc e aardige nu 'ding uit dit ver-

slag is de mededeling dat er in het sei-

zoen 1965 zeven broedgevallen van de

draaihals zijn geconstateerd.

Opvallend is hierbij het geringe aantal

grootgekomen jongen ten opzichte van

het aantal eieren. Van de zes broedge-
vallen werden 43 eieren geteld en er

waren slechts 19 jongen, die
naar wij

aannemen, op uitvliegen stonden. Van

het zevende broedgeval weet men alleen,
dat er twee jongen waren. J. A.

Olveh-vogelkalender 1966

Nadat een aantal jaren Vogelbescher-

ming de uitgave van deze kalender zelf

had voortgezet, heeft nu het Onderling

Levensverzekering Genootschap De Ol-

veh van 1879 de uitgave hervat. Met het

gevolg, dat de prijs is gedaald tot ƒ 1,50
per stuk, welk bedrag bovendien aan

~Vogelbescherming” zal worden uitge-
kcerd. Een vorm van „reclame”, die wel

zeer bijzondere waardering verdient. Te

meer, omdat de gemaakte reclame zo

bescheiden is, dat deze kalender uiterlijk
ter nauwernood van de voorgaande is te

onderscheiden.

Wie de kalenders van de laatste jaren

nog eens bekijkt, zal het opvallen, dat

telkens een enkele fotograaf met vrij veel

foto’s vertegenwoordigd is (Hazelhoff,

Scholtz, Verdonk) en ook dat is thans

weer het geval, met de foto’s van de

heer P. C. Dwarshuis. Ook weer heel

mooie foto’s, die hun keuze door de jury

ten volle rechtvaardigen. Ook onder de

vervaardigers der overige mooie foto’s

treffen we verscheidene bekende namen

aan. Doch het verwondert ons steeds

Het is al moeilijk mensen te begrijpen,
zelfs al spreken ze onze eigen taal. Nog

groter wordt het probleem, wanneer de

mens tracht dieren te verstaan. Nog

steeds maken duizenden mensen, die het

toch goed met de dieren voor hebben,
zich schuldig aan vermenselijking, wan-

neer zij schrijven of spreken over dieren.

Meestal ondervinden de dieren daarvan

het grootste nadeel en het is daarom een

verademing eens een boek te lezen van

een schrijver, die zijn waarnemingen en

proeven met dieren zo objectief mogelijk
tracht weer te geven.

Gerhard Gronefeld is een fotoreporter,
die een grote voorkeur aan de dag legt

voor dierenfotografie en als er zich tij-
dens zijn werk plotseling vragen voor-

doen over b.v. bepaalde reacties of ge-

dragingen van dieren, dan laat hem dat

niet meer los. Hij zoekt die dieren op

in hun natuurlijke omgeving, in dieren-

tuinen en als het moet ook in het circus.

Nauw contact onderhoudt hij met de

mensen van de wetenschap, zoals zoölo-

gen en dierpsychologen, mensen, die het

meestal wel weten, maar het zo moeilijk

voor een ieder begrijpelijk kunnen of

willen vertellen. Gelukkig is daar de

schrijver, die zowel mens als dier pro-

beert te verstaan en te begrijpen, om

daarna
op bijzonder boeiende wijze zijn

lezers deelgenoot van zijn ervaringen te

maken. Prachtig zijn de foto’s van de

vakman, die zijn verhalen nog eens ko-

men versterken.
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wat, dat deze nu toch al geruime tijd

jaarlijks verschijnende kalender niet de

„wapenschouw” biedt, die zij zo mooi

zou kunnen zijn. Klaarblijkelijk, omdat

de keuze voor de jury telkenjare toch

beperkt is.

Al met al 25 prachtige vogelfoto’s, met

vaak informatieve en soms zeer actuele

(bijeneters) onderschriften, die een boei-

end beeld geven van wat de Nederlandse

vogelfotografen presteren en waarmee

men ook buitenlandse vogelvrienden

(dankzij de viertalige naamsaanduiding
der afgeheelde foto’s) een plezier zal

kunnen doen. J. H.

De Olveh van 1879: Olveh-vogel-

kalender 1966. (Te bestellen door

overschrijving van ƒ 1,50 op postgiro-

rekening 48 60 00 t.n.v. De Olveh

van 1879 te ’s-Gravenhage).

Massale slachting van stootvogels

in Oostenrijk

In „Wild und Hund” van 26 sept. 1965

wordt vermeld dat in Oostenrijk in 1964

10.756 haviken en sperwers en 5.872

buizerden zijn geschoten! Een en ander

wordt mecgedeeld door het Ocsterreichi-

sche Statistische Zentralamt, Agrarstatis-
tik.

W. P. ]. Lammers, Heereweg 282,
Lisse

Frankrijk beschermd arenden en

de oehoe

Krachtens beschikking van de Franse

minister van Landbouw van 27 novem-

ber 1964, gepubliceerd in de Franse

Staatscourant van 8 december 1964, zul-

len voortaan gedurende het gehele jaar

en in alle departementen alle arenden

van de geslachten Aquila en Hieraëtus,

alsmede dc zeearend, de visarend en de

oehoe volledige bescherming genieten.

Reeds eerder (1962) was bepaald, dat

alle gieren en de slangenarend het hele

jaar en in alle departementen beschermd

zouden zijn.
In feite zijn thans dus alle stootvogels
groter dan een buizerd in Frankrijk door

de wet beschermd. Reeds sinds 1902 ge-

nieten ook alle uilen volledige bescher-

ming, met uitzondering van de oehoe, die

thans echter ook aan deze lijst is toege-

voegd.
Wij moeten hopten, dat het mogelijk zal

zijn, naleving van deze bepalingen af te

dwingen en dat sptoedig ook de overige
stootvogels, met name de buizerden, de

sperwer, de havik
,

de
wouwen, de wes-

pendief, de kiekendieven en de valken

aan de lijst van beschermde stootvogels
zullen worden toegevoegd.

l’Homme et l’Oiseau, bulletin tri-

mestriel de la Ligue Frangaise pour
la Protection des Oiseaux, nouvelle

série, nr. I, 1965.

Gegevens gevraagd over

zwervende lepelaars

In samenwerking met het RIVON ver-

richt ondergetekende een onderzoek naar

de biologie van de lepelaar, o.a. om te

komen tot een populatie-dynamisch over-

zicht van de Nederlandse lepelaarstand.
Over de jaren 1945-1965 zijn wel gege-

vens bekend over de aantallen broedpa-
ren in de kolonies van het Naardermeer,
het Zwanenwater en de Muij, maar over

de aantallen niet broedende vogels, die

in ons land overzomeren, is vrijwel niets

bekend, zomin als over de jaarlijkse
broedresultaten.

Daarom wordt thans gevraagd om gege-

vens over het voorkomen van lepelaars
buiten de broedkolonies. Hierbij zijn
vooral de volgende punten van belang:

I. Waargenomen aantal (geteld of ge-

schat, zo mogelijk met opgave van

aantallen volwassen en jonge vogels) ;

2. plaats en gemeente waar de vogels

werden gezien;

3. datum van de waarneming (zo mo-

gelijk met vermelding van het juiste

tijdstip en/of het op dit tijdstip hoog
of laag water was, voor zover het

waarnemingen uit de kuststrook be-

treft) ;

4. gedrag van de vogels tijdens de waar-

neming (b.v. overvliegend in bepaal-

de richting, voedsclzoekend in ondiep

water, rustend op het land, enz.).

E. P. R. Poorter, Verlengde Hereweg

23, Groningen


