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Galapagos, het laatste paradijs

J. P. Strijbos & D. A. C. van den Hoorn: Galapa-

gos ,het laatste paradijs. Met ill. van de auteurs,

J. Th. H. T. Modderman en H. F. Aarts, 160 pag.

(1975). Een uitgave in samenwerking met het

Wereld Natuur Fonds. Uitg. Teleboek 8.V., Am-

sterdam. Prijs ƒ 29,50. Voor WWF-leden ƒ 25,—.

Twee prominente auteurs vonden elkaar bij

de samenstelling van een boek over de Ga-

lapagoseilanden, die zich zo zeer in de pu-

blieke belangstelling mogen verheugen. Ze

zijn bekend geworden door de verhalen van

zeevaarders, maar vooral door Charles Dar-

win. De auteurs hebben het belangrijkste

deel van de inhoud aan de bijzondere die-

renwereld van deze lava-eilanden gewijd,

waarvan natuurlijk veel ruimte (pag. 81 -

134) aan de vogels is besteed. Andere

hoofdstukken behandelen onder meer oor-

sprong, ontdekking, bewoners, benaming,

ligging en klimaat, intocht van planten en

dieren, zoogdieren, faunavervalsing, reptie-

len, vissen, schaaldieren, insekten, weekdie-

ren en zeezoogdieren, plantengroei, Darwin

en toerisme. Wat betreft dit toerisme zullen

we hepen dat dit laatste paradijs op aarde

hier geen nadelige gevolgen van zal onder-

vinden!

Als wij het hoofdstuk over de vogels nader

bekijken vinden wij vele tientallen interes-

sante vogelsoorten vermeld en beschreven.

Van sommige soorten wordt alleen de En-

gelse naam genoemd, van andere soorten

alleen een Latijnse naam. Dat is jammer,
want alleen Nederlandse benamingen in de

tekst en een toegevoegde index met de

Latijnse en Engelse benamingen voor de

behandelde soorten zou wat minder verwar-

ring hebben gewekt. De 70 zwart-wit fo-

to’s en de 20 kleurenopnamen zijn groten-

deels van de auteurs, waarvan weder-

om een belangrijk deel aan de vogels is

gewijd. Er wordt met kennis van zaken ge-

sproken en men treft talloze interessante

wetenswaardigheden in de tekst aan. Het is

een boek geworden dat voor iedereen, die

over deze veelbesproken archipel wat meer

wil weten, een goede leidraad is.


