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Boekbesprekingen

DER VOGEL UND SEIN NEST.

DER KONGOPFAU.

Dat men zo’n grote vogel als de Congo-

pauw pas in 1936 als zodanig voor het

eerst ontdekt, heeft veel stof doen op-

waaien en moet dan ook wel sensationeel

genoemd worden. Prof. W. N. Verheyen
heeft deze ontdekking en de gegevens

welke tot nu toe over deze soort bekend

zijn geworden op een zeer interessante

wijze bijeengebracht. Van het begin tot

het einde heeft mij deze geschiedenis

zeer geboeid en voor wie had gedacht
dat er geen nieuwe soorten van dit

formaat meer te ontdekken zijn, een

openbaring.

Prof. Dr. Walt er N. Verheyen: Der

Kongopfau. N.8.-B. nr. 351, 60 blz. met

35 HL, 1965. Prijs DM 4.80.

DIE WILDGÄNSE NORDEURASIENS

Voor ons, waar de ganzen zich in een

steeds grotere interesse mogen verheu-

gen, een zeer interessant geschreven

boekje door de Rus Dr. S. M. Uspen-

ski van de Staatsuniversiteit in Moskou.

Hier krijgen wij een beter inzicht van

de
ganzen (in het bijzonder van 8

soorten) die bij ons alleen ’s winters

voorkomen, hoe zij zich in hun broed-

gebied gedragen. De ganzen spelen in

het arctische gebied een grote rol bij de

beïnvloeding van de plantengezelschap-

pen en ook voor de bevolking van het

poolgebied hebben de ganzen een on-

vervangbare waarde. Daarom dat men

ook vanuit het broedgebied op een goede

bescherming in de winterkwartieren aan-

dringt en men hoopt dat de ganzen het

biologische evenwicht in hun broed-

gebied zullen kunnen bewaren.

Elke ganzenliefhebber zal dit werkje in

zijn boekenkast niet willen missen.

Dr. S. M. Uspenski: Die Wildganse
Nordeur asiens. N.8.-B. nr. 352, 80 blz.

met 50 ill. en 8 kaartjes, 196. Prijs

DM 6.80.

GÄNSE- UND ENTENVÖGEL AUS

ALLER WELT.

Hoe oneindig veel kan er over de gan-

zen en eenden uit de gehele wereld

verteld worden. Dr. von Boetticher heeft

van deze gelegenheid gebruik gemaakt
en de tweede druk duidt op een interesse

voor dit onderwerp. Wolfgang Grummt

bewerkte de 2e druk. Voor
ganzen- en

eendenliefhebbers die hun blik wat wil-

len verwijden een aanbevelenswaardig

boekje.

Dr. Hans von Boetticher
- Dipl.-Biol.

Wolfgang Grummt: Ganse- und Enten-

vögel aus aller Welt. N.8.-B. nr. 73,

96 bh. met 1 kleurenplaat en 52 afbeel-

dingen w.o. 23 tekeningen van Peter

Scott, 1965. Prijs. DM 6.
—.

DIE TÜRKENTAUBE.

ledereen weet iets over de plotselinge

opmars van de Turkse tortel. Deze uit-

breiding heeft de Pool E. Nowak trach-

ten op schrift te stellen, hetgeen hem

wonderwel is gelukt en waarbij hij een

grote schat
gegevens

heeft verzameld

die tot een zeer lezenswaardig boek

bijeen zijn gebracht. De vele foto’s,

kaartjes en tekeningen zijn zeer instruc-

tief. Uitbreidingen, ringresultaten, ge-

gevens over biotoop, voedsel en over-

wintering en nog vele andere bijzonder-

heden worden over deze soort naar

voren gebracht. De wetenschap wordt

nog voor tal van interessante problemen

gesteld. Een zeer uitgebreide litteratuur-

lijst getuigt van de vele publicaties over

deze vogels en de grote omvang van

deze materie.

J. T.

Eugeniusz Nowack: Die Türkentaube.

N.8.-B. nr. 353, 112 bh. met 37 afbeel-

dingen en 3 tabellen, 1965. Prijs
DM 5.80.

Uitgever van Die Neue Brehm-Bücherei:

A. Ziemsen Verlag -
4600 IVittenberg

Lutherstads, Lucas-Cranach-Strasze 21.

De vierde druk van dit deeltje wijst al

op een grote interesse voor dit onder-

werp: de vogels en hun nest. De meest

uiteenlopende voorbeelden heeft Ma-

katsch hier beschreven en het geeft zo-

wel voor de beginneling, als voor de

verder gevorderde vogelliefhebber een

schat van gegevens en veel stof tot na-

denken.

Dr. Wolfgang Makatsch: De Vogel und

sein Nest. N.8.-B. nr. 14., 104 blz. met

59 ill., 1965. Prijs DM 3.—.
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THE FLAMINGOS ON BONAIRE.

De oogst van het onderzoek bij de fla-

mingo’s komt wel bijzonder goed tot

uiting door het verschijnen van deze

monographie van Rooth op
het eiland

Bonaire. Samen met zijn vrouw bracht

hij een klein jaar daar door voor dit

onderzoek.

Deze prima verzorgde en gedegen uit-

gave
zal ongetwijfeld een grote bijdrage

vormen tot een betere bescherming van

deze prachtige vogels. Een publicatie

van een eerste klas en zeer kundig or-

nitholoog, waarvan wij alleen maar blij
kunnen zijn dat juist Rooth dit onder-

zoek heeft kunnen doen. Ook de il-

lustraties zijn bijzonder goed verzorgd.

Jan Rooth: The Flamingos on Bonaire

(Netherlands Antilles) habitat diet and

reproductions of Phoenicopterus ruber

ruber. J. T.

Uitgaven „Natuurwetenschappelijke Stu-

diekring voor Suriname en de Neder-

landse Antillen”, Utrecht, No. 41, 1965.

Prijs ƒ 16,—;
Rivon Verhandeling No. I;

151 blz., 7 kaarten, 21 grafieken, 20

tekeningen, 20 foto’s.

THE BLACK-TAILED GODWIT.

Haverschmidt verzamelde vele gegevens

over de grutto en tezamen met zijn tal-

loze eigen ervaringen ontstond een

kleine monographie. Speciale hoofdstuk-

ken zijn gewijd aan de broedperiode en

de trek. Het is jammer dat deze uitgave

precies kruiste met het interessante ar-

tikel van de Deense ornitholoog Hans

Lind over de grutto.

De ringresultaten bieden een zeer bij-
zonder beeld. Deze verschillen wel heel

duidelijk met b.v. die van de kievit. De

grutto trekt in zeer snel tempo naar

Afrika en ofschoon in het voorjaar iets

minder snel heeft de grutto daarom

relatief minder verliezen
op de trek dan

b.v. de kievit. In het laatste hoofdstuk

vreest de auteur een achteruitgang van

de weidevogelstand. J. T.

F. Haverschmidt: The Black-tailed God-

wit
- 120 blz., 17 foto’s, 2 kaartjes, I

titelfoto & I tekening. Uitg. E. J. Brilt,

Leiden, 1963. Prijs f 18,—.

AVIFAUNA VAN LIMBURG.

Deze tweede, geheel herziene, druk is

een publicatie van niet minder dan 528

pagina’s geworden (de pag. 438 t/m

444 zijn wat door elkaar gehaald). In-

dien wij over elke Nederlandse provincie

zo goed gedocumenteerd zouden zijn als

de provincie Limburg, dan zouden wij
heel wat beter geïnformeerd zijn.
Reeds in 1926 is de heer Hens met deze

Avifauna aangevangen en dit is tot een

zeer omvangrijk werk uitgegroeid.

De schrijver heeft Limburg in 5 avifau-

nistische gebieden verdeeld en van elke

soort wordt het voorkomen in deze ge-

bieden aan de hand van litteratuur-

opgaven en waarnemingen vermeld. Ook

aan ret voorkomen in het omliggende

gebied wordt aandacht besteed. Ring-
resultaten worden

per soort uitgewerkt

en onderverdeeld in diverse groepen. Uit

de rijke verwijzingen naar de litteratuur

blijkt dat een zeer uitgebreide litteratuur

is geraadpleegd.

Werd in het begin van deze eeuw nog

vooral gebruik gemaakt van enkele locale

collecties, het aantal veldornithologen,
dat bijdragen leverde, werd steeds gro-

ter.

Sinds 1947 is het aantal waargenomen

soorten met 38 gestegen. De zuidelijke

vorm van de goudplevier is reeds sinds

1933 als broedvogel verdwenen, thans

ook de roodkopklauwier en de water-

spreeuw.

Ook Hens ziet een groot gevaar in het

gebruik van vergiften in de land- en

tuinbouw. Wij wensen de schrijver geluk

met deze publicatie en ook hopen wij
mét hem dat deze Avifauna van Limburg
de veldornithologen zal stimuleren aan-

vullingen te geven, daar het voorkomen

en de verbreiding van een groot aantal

vogelsoorten (waaronder zelfs niet zeld-

zame) in deze provincie nog veel valt te

onderzoeken. J. T.

P. A. Hens: Avifauna van de Neder-

landse Provincie Limburg benevens een

vergelijking met die der aangrenzende
gebieden. Tweede herziene druk. Publi-

caties van het Natuurhistorisch Genoot-

schap in Limburg, Reeks XV
-

1964

1965 (oktober 1965).

Prijs voor leden van het Genootschap

f 35,
—, voor niet-leden ƒ 40,—. Na-

tuurhistorisch Genootschap in Limburg,
Natuurhistorisch Museum, Bosquetplein
7, Maastricht.


