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Standardization in European

Ornithology

I. J. Ferguson-Lees geeft een overzicht

hoe de plannen tot een coördinatie in

de loop der jaren is gegroeid, waarbij

het Hollerith-systeem van de Neder-

landse ringcentrale (toen gevestigd te

Leiden) een belangrijke rol heeft ge-

speeld.
J. J. M. Flegg bespreekt de tellingen
van afzonderlijke soorten, A. J. Prater

onderzoekingen van vogels in estuaria,
W. R. P. Bourne de zeevogels, J. T. R.

Sharrock de techniek gebruikt bij sa-

menstelling van ornithologische atlas-

sen, G. Zink gaat uitgebreid in op de

registratie van broedgegevens, diverse

codes worden aangegeven en R. A.

Morgan geeft een interessante biotoop-
codelijst aan, D. I. Sales schrijft over

biometrische data-registratie, H. B. Ginn

geeft uitgebreide adviezen over notitie

van ruitoestand van gevangen vogels,
P. Berthold doet een voorstel tot stan-

darisatie van publicatie van trekwaar-

nemingen.
Een 2e deel van dit nummer bevat een

woordenlijst in 15 verschillende talen

van woorden die voor kunnen komen

bij het ringen of bij terugmeldingen van

geringde vogels, samengesteld door

Gerhardt Zink. Een bijzonder interes-

sant nummer dat uitgegeven werd door

de Vogelwarten Helgoland en Radolf-

zell en gedrukt is bij het Max-Planck-

Gesellschaft.

Praktische Vogelkunde

Een leidraad voor veldornithologen luidt

de ondertitel. Het is erg verleidelijk de

volledige inhoud van dit boek te ver-

melden. Het wordt in drie delen ge-

splitst namelijk in 'Basisvoorwaarden in

de ornithologie’, .Aanbevelenswaardig-
heden voor het veldwerk’ en ’Aanbeve-

lenswaardigheden voor het werk aan

de schrijftafel’. Hoewel de door ver-

schillende auteurs geschreven tekst

bijzonder grondig is behandeld wordt

geen waarschuwing gegeven voor de

extra voorzichtigheid welke betracht

moet worden bij fotografie en ringwerk.

Voordat in Duitsland een ringvergun-

ning wordt verleend is deelname aan

verschillende cursussen vooraf verplicht

gesteld. We vinden er verder gegevens

over optische uitrusting, notitie-metho-

den allerlei aard, bandopnamen, auto-

matisch registreren, andere hulpmidde-

len, voorbereiding van voorgenomen

onderzoekingen, zeldzaamheden en uit-

zonderingen, soortenlijsten, quantitatie-

ve onderzoekingen, populatieonder-

zoek, broedonderzoek, gedragsonder-

zoek, biometrie, uitwerken van waar-

nemings- en litteratuurgegevens, kaart-

systemen, statistische uitwerkingen

(voor velen minder goed te begrijpen),

verbreidingskaarten, klaarmaken van

manuscripten, voorbereiding van een

voordracht, gebruik van litteratuur en

nog vele andere onderwerpen. Bij elk

besproken onderwerp wordt verwezen

naar desbetreffende litteratuur.

Een prachtig boek voor de doorsnee

’Vogeljaar’lezer waarbij hier en daar

misschien wat aanvulling gewenst zou

zijn of ergens wat te theoretisch op de

stof is ingegaan maar dat mag geen

bezwaar zijn omdat er niet veel anders

op dit gebied verkrijgbaar is. J.T.

Peter Berhold, Einhard Bezzel & Gerhard

Thielcke: Praktische Vogelkunde. Emp-
fehlungen für die Arbeit von Avifaunisten

und Feldornithologen, 11 zwart-folo’s, 144

pag., 15 zwart-wit afb. (1974). Uitg. Kilda-

Verlag, Greven. Prijs DM 19.80.

Nestkastonderzoek 1974

rondom Ede

Het 17e jaaroverzicht van de nestkas-

ten-controle in de bossen van de ge-

meente Ede vermeldt een opzettelijke

beschadiging van vijftig nestkastjes
waarvan o.m. de deksels werden mee-

genomen. Er bleven uiteindelijk 375 be-

woonbare kasten over.

Totaal waren er 236 bewoonde kasten

waarvan 100 Koolmezen, 27 Pimpelme-

zen, 1 Kuifmees, 12 Zwarte Mezen,
6 Gekraagde Roodstaarten, 82 Bonte

Vliegenvangers en geen Draaihalzen.

In het totaal werden er 1.072 vogels ge-

ringd, w.o. 440 Bonte Vliegenvangers,
2 Sperwers, 4 Steenuilen, 7 Kerkuilen,
18 Bosuilen en 4 Buizerden. Op het

lijstje terugmeldingen van geringde
vogels staat een Blauwe Reiger ver-

meld die op 9 juni 1973 bij Lillesand,

Noorwegen als nestjong werd geringd
en op 29 november 1973 bij Ede werd

aangetroffen.
Het gestencilde verslag (5 pag.) is voor

liefhebbers en geinterresseerden verkrijg-
baar door storting van ƒ1,— op giro-
rekening 1 680 810 van de samensteller

H. Stel, Balilaan 5, Ede.

Ten behoeve van de coördinatie en sti-

mulering van de amateur-ornithologie
in Europa werd in december 1971 de

Tring-Conferentie in Engeland gehou-
den.

De resultaten van deze conferentie zijn
in de Engelse taal vastgelegd in Band

5 (juni 1973) van ’Auspicium’ (Supple-
mentum) met bovenstaande titel geredi-

geerd door dr. J. J. M. Flegg en dr. G.

Zink.
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Meijendel. Duin-water-leven

Een uitzonderlijk fraaie uitgave ter ge-

legenheid van het 100-jarig bestaan van

de Haagse Waterleiding over een der

mooiste duingebieden van Nederland.

Onze duinen, voor een deel gelukkig

nog een half-wildernis, zijn ontstaan

door de voortreffelijke samenwerking

van drie lugubere ingrediënten; water,
wind en zand, gebonden door planten.

Zij vormen wel een van de allermooiste

landschappen van ons vaderland.

De oude heer Van Eeden, een uitste-

kend botanicus en duinkenner zegt in

zijn 'Onkruid’, dat nu bijna 100 jaar

geleden verscheen: 'De bergen stem-

men ons tot ernst, dikwijls tot somber-

heid; de vlakte maakt ons alledaags en

baatzuchtig; op
de heuvelen wonen

vrolijkheid en vrijheid’.

Deze uitspraak geldt nog steeds en dat

heuvelland, dat zijn de Hollandse dui-

nen.

Dit boek is het resultaat van de samen-

werking van bijna 30 medewerkers, al-

lemaal deskundig op hun gebied: bio-

logen, geologen, oecologen, ethologen,

botanici en floristen .In de verschillen-

de hoofdstukken worden de aspecten
van het 'Meijendel'-onderzoek uitvoerig

belicht en het totaal geeft een beeld

en overzicht van een halve eeuw we-

tenschappelijk onderzoek, dat zich

bezig houdt met alles wat leeft en

groeit in het ganse duingebied van de

Haagse Waterleiding.

Onze duinen hebben een opmerkelijk

vermogen om het water vast te hou-

den. Water dat er als regen en neer-

slag neervalt of dat er kunstmatig

wordt ingebracht. Het Lek-duinplan
kwam in 1955 gereed en sinds dien

drinken één miljoen gebruikers, voor

het overgrote deel Hagenaars, geen

zuiver duinwater meer. Al is hun drink-

water van een onverdachte oorsprong

en van een zeer hoog gehalte.

Dat inbrengen van het Lekwater en

later ook van het Maaswater heeft zeer

ingrijpende veranderingen teweeg ge-

bracht in het vegetatiekleed en vooral

in de vogelbevolking. Voor de lezers

van 'Het Vogeljaar' zijn vooral de hoofd-

stukken die Henk van Dongen, Joop
Bos en Kees Stam geleverd hebben be-

langrijk. De kunstmatige duinmeren

kregen een dichte zoom van duinriet

en er ontstonden ten slotte weelderige

oevergordels, die geschikt werden voor

tal van kleine rietbewoners, zoals Riet-

zanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger

en Rietgors. Ook de verschillende soor-

ten eenden werden aangetrokken en zo

steeg het aantal Wintertalingen, Wilde

Eenden, Slobeenden en Bergeenden.

Maar de Kuifeend profiteerde wel het

meest en is daar nu als broedvogel

talrijker dan de Wilde Eend. De duin-

bevloeiing is van grote betekenis ge-

weest voor de vogelstand. Ook de win-

tergasten profiteren van deze duinme-

ren. Zo verschenen daar soms IJs-,

Parel- en Roodkeelduikers op de plas-

sen. En ook de zoetwaterduikers wer-

den door het water aangetrokken, zo-

als Roodhalsfuut, Kuifduiker, Fuut, Ge-

oorde Fuut en Dodaars: de laatste drie

werden er zelfs als broedvogel vast-

gesteld.

Over de wijze van illustratie niets dan

lof. Zelden zagen wij dergelijke voor-

treffelijk gereproduceerde kleurenfoto’s.

Bewondering hebben wij voor de uiterst

fraaie planten- en bloemenfoto’s, voor

de vele insekten-, amphibieën en rep-

tielenfoto’s, waarvan de meeste ware

juweeltjes zijn. Ook de pagina's met

de toto’s van paddestoelen en niet te

vergeten van de vogels zijn een lust

voor het oog. Al vormen de vele kleu-

ren en zwart-wit foto’s een zeer belang-

rijk onderdeel van het boek, het is niet

louter een plaatjesboek geworden, maar

de illustratie ondersteunt op een unie-

ke wijze de tekst. In één woord een

kostelijk boek, waarmede wij de samen-

stellers en de Haagse Waterleiding van

harte gelukwensen.

Jan P.S,

Prof. dr. K. Bakker, ir. H. Bosch, Ruth van

Crevel, dr. Nora Croin Michielsen, drs. G.

Drost, E. A. J. Wanders, prof. dr. V. West-

hoff & Marjolein van Wijngaarden: Meijen-
del. Duin-water-leven. 272 pag. waarvan

64 pag. met bijna 200 kleurenfoto's en

tientallen zwart-wit foto's, bijna 100 teke-

ningen, kaartjes en grafieken (1974). Eind-

redactie: dr. Nora Croin Michielsen. Uit-

geverij W. van Hoeve b.v., Den Haag/Baarn.

Prijs ƒ 58,50.

Roofvogelwerkgroep Meijerij

Onze groep is bereid tegen vergoeding

nestkasten te maken voor Steenuilen,
Bosuilen en Torenvalken. Diegenen die

hiervoor belangstelling hebben kunnen

bij ons een stencil aanvragen met de

diverse types broedkasten erop ver-

meld, inclusief tekeningen en prijs.

Sinds vorig jaar hebben wij al een

honderdtal kasten voor de Steenuil ge-

maakt die het eerste jaar al succes

opleverde. Stootvogel- en uileninventa-

risatie leverde goede resultaten op.

Roofvogelwerkgroep Meijerij’, p/a Ger

van de Oetelaar, Kerkheiseweg 26,

Liempde N.8., tel. 04113 383.
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Der Zug Europäischer

Singvögel

Een atlas van terugvondsten van ge-

ringde vogels met daarin alle terug-

meldingen van alle Europese ringcen-

trales verwerkt. Een gigantisch werk

min of meer geïnspireerd op de dertig

jaar geleden verschenen 'Atlas des Vo-

gelzugs’ van Schüz en Weigold die na-

tuurlijk inmiddels sterk is verouderd.

De inleiding geeft een zeer uitgebreide

litteratuuropgave van 25 niet behandel-

de soorten (zwaluwen, kraaiachtigen,

mezen, lijsters, roodstaarten, Roodborst,

Bonte Vliegenvanger, Witte Kwikstaart,

Spreeuw, Groenling, Putter, Sijs, Frater,

Goudvink,Vink en mussen), waarna

deze eerste aflevering over de volgen-
de soorten in de tekst gegevens ver-

schaft over herfst- en voorjaarstrek,

overwintering, toelichtingen, materiaal,

bronnen, gepubliceerde uitwerkingen

en andere waardevolle litteratuur: Ta-

puit, Roodborsttapuit, Paapje, Nachte-

gaal, Noordse Nachtegaal, Blauwborst,

Sprinkhaanrietzanger, Krekelzanger,

Snor, Zwartkoprietzanger, Grote Kare-

kiet, Kleine Karekiet, Bosrietzanger,

Orpheusspotvogel, Spotvogel, Zwart-

kop, Sperwergrasmus, Orpheusgrasmus,

Tuinfluiter, Grasmus, Braamsluiper,
Kleine Zwartkop, Baardgrasmus, Tjif-

tjaf, Fitis, Fluiter, Bergfluiter, Goud-

haantje en Vuurgoudhaantje.
Van deze 30 zangvogelsoorten worden

op niet minder dan 87 kaarten de te-

rugmeldingen in beeld gebracht.
Direct vallen de totaal verschillende

trekwegen op van de Grasmus en de

Braamsluiper en van de Kleine Kare-

kiet en de Bosrietzanger, maar bij na-

dere bestudering komen er oneindig
meer bijzonderheden uit die de bege-
leidende tekst naar voren brengt. In de

twee volgende afleveringen, die onge-

veer 2 jaar na elkaar verschijnen, zul-

len nog 70 zangvogelsoorten behandeld

worden. Bij de 3e aflevering verschijnt
tevens een band om de losse bladen

te laten inbinden. ledereen die zich

met de studie van de zangvogels bezig
houdt behoort deze atlas op z'n minst

te kunnen raadplegen.
J.T.

Gerhardt Zink; Der Zug Europaïscher Sing-
vögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter

Vogel. Formaat 27x34 cm, geen paginering,
1. Lieferung 1973 - Turdidae en Sylviidae.
Uitg. en bestelbaar bij Vogelwarte Radolf-

zell, D 7761-Schloss Möggingen, Duitse

Bondsrepubliek. Prijs: Deel 1 ƒ 59,50 (via
de boekwinkel) of DM 48. (bij Vogelwarte
Radolfzell), voorintekenprijs op alle 3 delen

èDM 42.— per deel.

Nieuwe vogelposters bij

Vogelbescherming

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubi-
leum van 'Vogelbescherming’ en ten

bate van het Alarmfonds, Vogelbescher-

ming te Zeist (giro 75 7 75 of het spe-

ciale banknummer 434 bij alle banken)

zijn zojuist een viertal prachtige ge-

kleurde vogelposters verschenen.

Achtereenvolgens zijn afgebeeld: 1.

Bruine Kiekendief, 2. Brandganzen, 3.

Zwarte Ruiters en 4. Grauwe Klauwie-

ren alle vier naar door H. J. Slijper ge-

tekende gouaches.
Of het nu het mannetje Bruine Kieken-

dief is die in het vroege voorjaar een

prooi pakt of de twee Brandganzen

waarvan wij zulke bijzondere herinne-

ringen hebben overgehouden in het

veld of de drie Zwarte Ruiters waarbij
vliegbeeld en zomerkleed zo mooi uit-

komen of de Jugendstil-achtige plaat
van twee mannetjes Grauwe Klauwie-

ren en een wijfje in een bloeiende mei-

doornstruik, zij zijn allemaal prachtig
van kleur en zo sfeervol dat niemand

die ze gezien heeft kan nalaten er van

te bestellen. De belangstelling voor

deze platen is dan ook enorm. Temeer

daar de winkelprijs f 9,50 per stuk be-

draagt, terwijl leden van Vogelbescher-

ming en ook de abonnees van 'Het Vo-

geljaar' slechts ƒ 7,— per stuk behoe-

ven over te maken en voor de gehele
serie ƒ 25,—. De posters worden franco

per post in een stevige koker toegezon-
den. Bij de girostorting wordt vooral

verzocht op te geven welke jubileum-

poster(s) worden gewenst.

Botulisme

Er verscheen een interne nota (nr. 74-

13) van de Rijkswaterstaat Deltadienst,

afdeling Milieu-Onderzoek (postbus 8,
’s-Heer Arendskerke, tel. 01106-1610)
betreffende botulisme die door drs. H.

L. F. Saeijs en H. J. M. Baptist werd

samengesteld naar aanleiding van le-

zingen van de heren H. J. Over en J.

Haagsma voor de Nederlandse Ornitho-

logische Unie. De nota werd geschre-
ven ten behoeve van de beheersdien-

sten van Rijkswaterstaat.
Onder auspiciën van de Nederlandse

Vereniging tot Bescherming van Vogels
werd dit samenvattend verslag over

deze ziekte en haar voorkomen in Ne-

derland uitgegeven (gestencild) en ver-

spreid óver alle vogelbeschermings-

wachten, vogelwerkgroepen en vogel-
asiels in ons land. Het verslag, dat 22

pagina’s telt, is inmiddels al niet meer

bij Vogelbescherming voorradig.
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The Dotterel

Jarenlang heeft Desmond Nethersole-

Thompson een studie gemaakt van de

Morinelplevier. Van dezelfde auteur

verschenen ook The Greenshank’

(1951), The Snow Bunting' (1966) en

’Highland Birds' (1971).

De schrijver heeft een schat van ge-

gevens over deze soort bijeengebracht

met veel aanvullende literatuurgege-

vens. Geen gebruik werd gemaakt van

hetgeen over deze soort werd geschre-

ven in ’Het Vogeljaar’ jrg. 9 (1961), pag.

185-187, jrg. 10 (1962), pag. 397-398 en

jrg. 11 (1963), pag. 109-113.

Het boek is toegespitst op het voorko-

men van de Morinelplevier in Engeland

en D. A. Ratcliffe heeft in dit verband

ook twee hoofdstukken geschreven,
maar ook vele buiten dit land gedane

onderzoekingen worden behandeld. Een

fijn boek over een fijne vogel waarvan

wij een goede kans maken dat zij tot

in India overwinteren. Ook de eenzame,

barre levenswijze spreekt tot onze ver-

beelding waarbij wij het toch tot een

echte Nederlandse broedvogelsoort

mogen rekenen,

Desmond Nethersole-Thompson: The Dot-

terel. 288 pag., 15 zwart-wit foto’s, kleuren-

foto en veel kaartjes, figuren en tabellen

(1973), Uitg.: Collins Publishers, London.

Prijs ƒ 27,10.

Wielenverslag
In ’Aythya’ (13e jaargang no. 4 juli/

augustus 1974, pag. 2-77) schreef Albert

Kiers het ’Wielenverslag’. Het betreft het

verslag van de inventarisaties geduren-

de de winters 1970-71 tot en met 1973-

74 van het Wielengebied tussen Leeu-

warden, Giekerk en Tietjerk. Van de

eerste twee winterinventarisaties ver-

schenen de verslagen in het Biologisch

Jaarverslag van 1971 en 1972 van af-

deling Leeuwarden van de NJN. De

grenzen van het geïnventariseerde ge-

bied zijn; in het zuiden de Rijksweg

ElO, in het oosten de Westerdijk (tus-

sen Giekerk en Tietjerk) die vrij bebost

is en aansluit op de Wouden en het

dorp Giekerk, in het noorden eveneens

Giekerk en de beboste Kanterlandse-

weg en in het westen het vaartje de

Murk of ook wel het Ouddeel genoemd.

Bij verschillende soorten, die per soort

behandeld worden, staan de broedge-
gevens vermeld. Deze gegevens komen

van elders.

Als 'algemene broedvogel' worden

Kemphaan en Watersnip aangeduid.

Broedvogel zijn ook Zomertaling, Krak-

eend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend en

Waterral. Als het water in“~de polders
zakt en er modderig land tevoorschijn

komt foerageren er soms tientallen

Bontbekplevieren. Grote Bonte Spech-

ten, Baardmannetjes, IJsgorzen en

Barmsijzen werden in de wintermaan-

den gezien. De verslag bevat enkele

grafieken over aantalsverlopen (Smient,
Slobeend, Kuifeend, Meerkoet en Wa-

terhoen).

(redactieadres: Meinte Engelsmoer, Gr.

Rozenstraat 78, Groningen)

Experimenten met kunstmatige
inseminatie bij stootvogels
Inderdaad bevestigt 1974 op een ge-

lukkige wijze de vraag van het eind

1973 verschenen katern in het kader

van studiedagen getiteld 'Door metho-

des en machines, op de drempel van

een nieuw tijdperk?’.
In gevangenschap werden meer dan

100 'grote' valken gefokt, waarvan 50

Slechtvalken, daarnaast nog 20 Sper-

wers en Haviken. Enige jaren geleden

zou men dit nog voor een fabeltje ge-

houden hebben. In dit grote succes

deelt de heer P. Gorten met 4 jonge
Slechtvalken en 3 jonge Haviken door

kunstmatige inseminatie verkregen.
In bovengenoemde uitgave behandelt

P. Gorten, naast alle faktoren van vo-

lière-paring, broedmachine + uitkomst,

kunstmatige opfok, vooral uitgebreid

zijn experimenten met kunstmatige in-

seminatie bij stoot- of grijpvogels. Dit

laatste wordt geïllustreerd met een in-

teressante fotoserie van sperma-afname

bij een Haviktarsel, de inseminatie van

een Havik (wijfje) en als grote primeur

de eerste microscoopfoto’s van sperma

van een Havik. De gedetailleerd om-

schreven methodes werd in 1974 be-

vestigd door de auteur voor alle val-

kensoorten en voor de Steen-, Keizer-

en Zeearenden o.a. op het Wereld Na-

tuur Fonds - Station Gutenberg.

Het katern bevat verder de verslagen

van een conferentie te Oxford en te

Ebrach waaruit een gelukkige gecoör-
dineerde internationale aanpak der

problemen blijkt.
Een gaschromatografisch pesticide-
onderzoek van een volière haviks-ei

met interessant commentaar besluit het

katern, waarmee Nederland een eer-

volle voorste plaats in de internationale

inspanningen heeft ingenomen.
Zo ziet men weer dat jammeren alleen

weinig oplevert, maar dat het aanvaar-

den van de uitdagingen van onze tijd

oplossingen binnen ons bereik brengen

(zie ook 'Het Vogeljaar’ jrg. 22, pag.

571 en 849).
Het katern is verkrijgbaar bij P. Gorten,

Valkenburgerweg 67, Heerlen, tel. 045-

71 36 55.
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The Seabirds of Britain and

Ireland

Dit boek is het resultaat van 'Operation
Seafarer’, waarbij in 1969-1970 beroeps-

en amateurornithologen gezamenlijk de

zeevogelkolonies op de Britse eilanden

in kaart brachten en tellingen verricht-

ten.

De feiten, die door dit geweldige on-

derzoek bekend werden, zijn van groot

belang voor het natuurbehoud, omdat

de belangrijkste broedplaatsen van

zeevogels in het noordoostelijke deel

van de Atlantische Oceaan zich juist in

Groot-Brittannië en lerland bevinden.

De tekst behandeld de biologie van

zeevogels, hun huidige aantallen en de

veranderingen waaraan deze onderhe-

vig zijn. Het bevat eveneens een uit-

voerige beschrijving van de vierentwin-

tig soorten zeevogels, variërend van de

Zilvermeeuw tot het Vaal Stormvogeltje
die ieder jaar op de Britse eilanden

broeden.

Aandacht wordt verder besteed aan

herkenning, voedselkeuze, broedgedrag
en de verspreiding over de wereld.

ledere soort is zowel geïllustreerd door

middel van een zwart-wit lijntekening
als door een kleurenafbeelding.

Lijsten van zeldzame soorten en dwaal-

gasten, appendices, een omvangrijke
litteratuuropgave en een soortenindex

zijn toegevoegd. De vierentwintig ver-

spreidingskaarten zijn in twee kleuren

gedrukt. Zij laten in detail de plaats

en de grootte van alle broedkolonies

zien. Ook zijn er kaarten die de alge-

mene ligging van de zeevogelkolonies

op de Britse eilanden, watertempera-
tuur en zoutgehalte in winter en zomer,

de verbreiding van plankton en de ge-

bieden die het meest door stookolie

gevaar lopen, aangeven. Dit deskundige
en uiterst leesbare boek, dat vooral

ook voor de Nederlandse lezer van

grote importantie is, wordt van harte

aanbevolen.

M. F. I. J. Bijleveld

Stanley Cramp, W. R. P. Bourne & David

Saunders: The Seabirds of Britain and Ire-

land. 287 pag., 12 foto’s, 4 kleurenplaten, 32

kaartjes en vele pentekeningen (1974). Wil-

liam Collins Sons & Co., London.

Prijs ƒ 29,95.

The Herring Gull’s World

Een studie van het sociaal gedrag van

vogels in het bijzonder over de Zilver-

meeuw. In 1953 voor het eerst versche-

nen, beleeft het momenteel reeds haar

4e druk en deze belangstelling verdient

dit begrijpelijk geschreven, hoogst in-

teressante boek dan ook ten volle. De

vele originele experimenten hebben

reeds tal van vragen opgelost en door

de auteur zelfgemaakte illustraties ver-

duidelijken waar dit nodig is. Wie wei-

nig op de hoogte is van het werk van

Niko Tinbergen moet zich toch eens in

dit boek verdiepen.
J.T.

Niko Tinbergen: The Herring Gull’s World.

255 pag., 51 zwart-wit foto's, 58 zwart-wit

tekeningen en diagrammen. Voorwoord van

Konrad Lorenz, 4e druk, The New Naturalist

Serie. (1971). Collins Publishers, London.

Prijs ƒ 14,85.

Vogelziekten
Uit het Duits vertaald is dit ook een

boekje dat asielhouders van dienst kan

zijn bij door parasieten veroorzaakte

ziekten, ziekte van de organen w.o.

ook vergiftigingen bij alleen kleine vo-

gels tot de grootte van een Patrijs.
H. S. Raethel: Vogelziekten. Door J. E.

Sluiters bewerkt uit het Duits. 88 pag..

16 tekeningen, 2e oplage (1967). Uitg.
B.V. W. J. Thieme & Cie, Zutphen. Prijs
ƒ 6,25.

In dezelfde serie verschenen ook 'Dwerg-

hoenders als liefhebberij’ door C. Aalbers

(2e druk, z. ]., 152 pag.) prijs ƒ 9,50,

’Bastaardvinken’ door K. Speicher (54 pag.,

z. j.) prijs ƒ 6,25 en 'Kanaries' door K.

Speicher (z. j., 63 pag.) prijs ƒ 5,90, de

laatste 2 boekjes resp. vertaald door M. de

Jong en Hans Warren.

Veertiendaagse

Vogeljaar-Vogelkalender 1975

Voor abonnees van 'Het Vogeljaar’ ver-

schijnt een prachtige veertiendaagse

vogelkalender 1975, die een voortzetting
van zo geliefde Olveh-kalender is.

Foto’s van Hans Schouten, Piet Mun-

sterman en Frits van Daalen, tekst van

Henk J. Lichtenbeld en Jaap Taapken.

De kalender bevat foto's van: Zwarte

Mees, Koperwiek, Wilde Zwanen,

Sneeuwgorzen, Ruigpootbuizerd, Roek,

Pijlstaarten, Grote Lijster, Boomleeuwe-

rik, Koekoek, Grauwe Vliegenvanger,

Tapuit, Tortelduif, Ekster, Torenvalk,
Kleine Karekiet, Zwarte Stern, Regen-
wulp, Grote Jager, Wintertaling, Hout-

snip, Dodaars, Drieteenstrandloper,
Velduil en Rosse Franjepoot. Indien

vóór 15 november a.s. overgemaakt op

gironr. 3188 830 t.n.v. mevr. M. van

Daalen, Haarlem kost deze kalender

ƒ 5,95 (incl. verzendkosten) per stuk.

Bij grotere afname hebben aangesloten

organisaties reductie. De kalender

wordt begin december verzonden en de

oplage is klein. Wacht dus niet met uw

bestellingen.
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Vogelleben
Van dr. Jürgen Nicolai (verbonden aan

het Max-Planck-Institut für Verhaltens-

physiologie te Seewiesen) horen wij

over het algemeen weinig, maar wan-

neer hij dan ook met iets voor de dag

komt is het goed en grondig.
Het boek biedt de lezer interessante

gegevens en illustraties over het ge-

drag van vogels over de gehele wereld.

Uit meer dan 10.000 vogelfoto’s werden

144 kleurenopnamen gezocht welke dan

ook van zeer bijzondere kwaliteit zijn.

In het eerste hoofdstuk schrijft Konrad

Lorenz over 'Ornithologie und Etholo-

gie' waarna dr. Nicolai in 5 hoofdstuk-

ken vertelt over 'Die Werbung um den

Partner’, 'Nestbau und Brutfürsorge',

’Aufteilung der Nahrungsquellen ’ en

’Feindabwehr-Tarnung und Tauschung’.

De foto van de Kori Trap die bij een

steppenbrand in Afrika de wegvluchten-
de zoogdieren, reptielen en insekten

wegvangt spreekt erg tot m’n verbeel-

ding, maar ook opnamen van vliegbeel-

den, camouflages, balts, jonge vogels

en nesten, kolonievogels en Struisvo-

gels in de nabijheid van een jachtlui-

paard zijn van ongelofelijke schoonheid

waarbij de uiterst deskundige tekst het

tot een werkelijk uniek boekwerk heeft

gemaakt dat voor vele serieuze vogel-

liefhebbers een feestelijk bezit zal zijn.

J.T.

Jürgen Nicolai: Vogelleben. 224 pag., 144

kleurenfoto’s. Inleidend artikel van Konrad

Lorenz. (1973), Uitg. Belser Verlag, Stuttgart.

Prijs f 67,—.

De voeding van de vogels
Nu eens geen vertaald boek maar een

Nederlands auteur die ons op deskun-

dige wijze vertelt wat de functies zijn

van eiwitten, vetten, koolhydraten, vita-

minen, mineralen en andere voedings-
stoffen en werkstoffen in het vogel-

lichaam en op welke wijze een voedsel-

pakket voor vogels moet worden sa-

mengesteld. Lange tijd en ook nu nog

is daar onvoldoende aandacht aan be-

steed. Ook worden gebreksziektes be-

handeld en wordt uitgelegd hoe ze kun-

nen worden voorkomen of verholpen.
Men vindt er veel feitenmateriaal in en

het verschaft gegevens over het samen-

stellen van vogelvoeders of hoe een be-

staand voedermengsel van die stoffen

te voorzien, welke in onvoldoende hoe-

veelheid aanwezig zijn. Een boek waar-

uit ook asielhouders veel nieuwe ge-

gevens voor de verzorging van hun

wilde vogels kunnen putten.
J.T.

Ing. J. P. Holsheimer: De voeding van

vogels. 142 pag. vele 111. (1973). Uitg. B. V.

W. J. Thieme & Cie, Zutphen. Prijs ƒ 16,90.

Early and late dates for

summer migrants
Als ’BTO Guide 15’ verscheen een sys-

tematische lijst van vroege en late

waarnemingsdata van een vijftigtal zo-

mergasten waarvan januari-waarnemin-

gen over het algemeen vrij ongewoon

zijn. Overwintering van Kwartel, Oever-

loper, Zwartkop en Tjiftjaf wordt min of

meer regelmatig vastgesteld. Tal van

soorten verschijnen in verhouding met

ons land over het algemeen toch wel

wat vroeger en verdwijnen iets later.

Interessant om vergelijkingen te trek-

ken.

Robert Hudson: Early and late dates for

summer migrants. 45 pag. (1973). Uitg.
The British Trust tor Ornithology, Beech

Grove, Tring, Hertfordshire, Engeland. Prijs
30 p.

Verslag 1973 Contactorgaan

voor Vogelstudie
Het Tiende Verslag Vogelstudie -

1973’

is verschenen. Het bevat 104 gestencil-

de pagina's met een bron van infor-

matie voor nieuw op te richten vogel-
werkgroepen of vogelbeschermings-

wachten. Ook hebben 29 groepen een

kort verslag van hun werkzaamheden

in 1973 gemaakt, jammer dat niet alle

groepen hieraan hun medewerking heb-

ben gegeven. De waarde hiervan voor

de andere groepen kan niet hoog ge-

noeg worden aangeslagen. Ditmaal ook

een lijst van ontvangen publicaties in

1973 met een lijst van de gepubliceerde

artikelen over vogels. Het verslag bevat

tevens een schat van waardevolle

adressen.

Of de uitgave van het zo bijzonder

nuttige Verslag Vogelstudie kan worden

vervolgd hangt volledig af van de me-

dewerking van de vogelwerkgroepen

en vogelbeschermingswachten die nu

nog al eens ontbreekt. De taak van het

Contactorgaan is in de eerste plaats

coördinerend op te treden waarbij de

uitgave van Verslag Vogelstudie als

één der eerste taken wordt gezien.
Voor serieus geïnteresseerden en pas

opgerichte en nog op te richten vogel-

beschermingswachten en groepen is

het verslag in beperkte mate verkrijg-
baar tegen betaling van ƒ 3,50 gestort

op gironr. 524 271 t.n.v. J. Steenman,
Rhenen. Inlichtingen bij de heer J.

Steenman, Willibrordweg 1, Rhenen, tel.

08376-3015.

Red.


