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Wintervoedering Vogels 1. Een vogelsoort die bij huis zou voorko-

men, trouwens het eerste tekeningetje dat

we in het boekje aantreffen is óók een

Grauwe Gors.

Naar het artikel waarin Jan Dekker in ons

tijdschrift berichtte hoe men open water kan

behouden tijdens vorstperiodes wordt in dit

boekje niet verwezen. Aan het fijnmaken en

verzamelen van beukenootjes, eikels en het

verzamelen van ahornzaden, berkenzaadjes,
Taxus- en Am. vogelkerspitjes en vele on-

kruidzaden wordt mijns inziens te weinig
aandacht besteed.

Het probleem of wij trekvogels langer moe-

ten ophouden tijdens hun trek of dat we

hen beter niet kunnen aantrekken, wordt

hier niet besproken. De hulp aan standvo-

gels en soorten die in de eerste plaats bij

strenge vorst het slachtoffer worden zoals

Groene Specht, Steenuil, Winterkoning en

ook trekkers zoals de Ijsvogel komt hier

weinig uit de verf. ledereen die vogels wil

helpen vindt in dit boekje toch tal van

richtlijnen.

Anonymus: Wintervoedering Vogels. 43 pag., 32

pentekeningen van Arie van der Meijden, for-

maat 10 x 22'/* cm (1975). Prijs ƒ 3,50, inclusief

porto. Verkrijgbaar door storting op postgiro

1 88 25 23 t.n.v. Vogelbescherming, Zeist.

Het Nationaal Comité ’Wintervoedering van

Vogels’, dat gevestigd is Prinses Made-

straat 40 te ’s-Gravenhage‚ heeft in samen-

werking met ’Vogelbescherming’ een boekje
uitgegeven over wintervoedering van vogels.
Nu moet men niet denken dat hierin alleen

over het voederen van vogels rond het huis

wordt gesproken. In ruime mate wordt ook

aandacht geschonken aan watervogels, rei-

gers en roerdompen, uilen en stootvogels.
Hoofdstukjes over wanneer, waar en wat ge-
voederd kan worden, drinkwater, zelf voed-

sel verzamelen, voeder-middelen en koude-

slachtoffers kan men in het boekje vinden

waarin de huis- en hof vogelvoederaar ’te

hooi en te gras’ wat van zijn gading vinden

kan.

Het boekje is in een modern jasje gestoken,

maar de inhoud doet nog wat ouderwets

aan. Toch is het een geheel herziene uit-

gave van de vroegere uitgave over dit on-

derwerp. Er zijn inmiddels ook al veel meer

gegevens over het helpen van vogels in de

winter gepubliceerd, terwijl het boekje door

grafische indeling wat aantrekkelijker en ge-

makkelijker leesbaar had kunnen worden ge-

maakt. De auteur, die niet bekend gemaakt

wordt, vermeldt de Grauwe Gors bij groep


