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Boekbesprekingen
Scarce Migrant Birds in Britain and

Ireland

J. T. R. Sharrock: Scarce Migrant Birds in Britain

and Ireland. 12 pagina's met zwart-wit foto’s, pen-

tekeningen van P. J. Grant, 192 pag, (1974).
Uitg. T. & A. D. Poyser, Berkhamsted. Prijs f 27,30

Jaarverslag (1974)

Landgoed ’Sandwijck’, De Bilt

In dit verslag wordt de avifauna van land-

goed ’Sandwijck’ besproken door A. J. P.

Bos. Aantal broedvogelsoorten was 40 vo-

gelsoorten in minimaal 180 broedparen w.o.

Torenvalk, Watersnip, Bos- en Ransuil,

Kleine Bonte Specht, Braamsluiper, Fluiter,

Bonte Vliegenvanger, Boomklever, Appel-

vink, Putter en Goudvink. Achteruitgang

werd geconstateerd van Zanglijster, Tuin-

fluiter, Zwartkop en Boomklever. Goud-

haan, Gierzwaluw en Spotvogel verdwenen

als broedvogel. Invloed rijksweg 28, phae-

nologische waarnemingen, trekvogels, win-

tergasten en nestkastonderzoek worden

behandeld.

Nestkast-jaarverslag Ede en

omgeving - 1975

Het 18e jaaroverzicht over 1975 wordt door

H. Stel gegeven van zijn activiteiten in de

omgeving van Ede. Hiervan zijn nestkastcon-

tröle (375 bewoonbare nestkasten) en ring-

onderzoek (207 geringde vogels verdeeld

onder 25 soorten) de belangrijkste. Tevens

maakt Stel melding van een kolonie Rosse

Vleermuizen in de bomen rond het huis

Kernhem, gem. Ede, terwijl hij met klem ad-

viseert geen bomen rond dit huis meer te

kappen ter bescherming en behoud van

deze vleermuizen.

Er was 83,5% van de nestkasten bewoond.

De Koolmezen (133 paren) namen flink in

aantal toe, evenals de Bonte Vliegenvangers

(97 paren), De Gekraagde Roodstaart bleef

met zes nesten gehandhaafd, het aantal

Ringmussen verdubbelde (12 kasten), na 5

jaar verscheen weer een Boomkruiper en

werden -vijf kasten door Boomklevers be-

zet. Tevens wordt een aantal terugmeldin-

gen van te Ede geringde vogels en één te-

rugmelding van een Helgoland-ring ver-

meld.

Voor geïnteresseerden is dit verslag verkrijgbaar
door storting van f 1,50 op girorek.nr. 1 68 08 10

t.n.v. H. Stel, Balilaan 5, Ede.

D’n Blauwe Klauwier

Niet minder dan 78 gestencildepagina’s be-

vat nummer 1 van de 2e jaargang (maart

1976) het blad van de Vogelwerkgroep ’De

Kempen’. Behalve het jaarverslag over 1975

treffen wij hierin artikelen aan over ’Nest-

kastenonderzoek op het Koningshof’ (J. van

der Werf & J. van Kessel), het Steenuiltje
(M. Smets), 'Vogelen in Turkije' (C. Smit),
’Wulpenonderzoek’ (G. de Wit & J. van Kes-

sel), ’Muizenonderzoek’ (G. Sanders), ’Het

creëren van kunstmatige nestgelegenheid

voor de Ijsvogel’ (T. Heijnen, P. L. Meinin-

ger & R. Kwak), 'Verslag herfststrek 1975’

(F. & T. Bloem), ’Ringverslag van de Grutto’

(dr. A. C. Perdeck & J. Speek), diverse ver-

slagen van excursies, vergaderingen, kam-

pen e.d. Het wordt volgens de eindredactie

(J. van Kessel) steeds duidelijker dat er

groeiendebelangstelling bestaat voorde vo-

gelstudie in Npord-Brabant.

Den Boschrietsangher

Het orgaan van de 'Vogel- en Natuurwacht

voor ’s-Hertogenbosch en Omstreken’ 4e

jaargang, n0.33 - maart 1976 bevat 14 ge-

stencilde pagina’s. Hierin staat onder

andere het 'Verslag Sovon-inventarisatie

1975’ en gegevens over ’Waterwildtellingen'.
Verder verslagen van bijeenkomsten en ex-

cursies, tevens gegevens knotacties en

excursieprogramma.

Gulls in Britain

Er bestaan niet veel boeken over meeuwen.

Weinig tekst en vele grotefoto's behandelen

achtereenvolgens voornamelijk de meest

gewone soorten die in Engeland te zien zijn.
Aardige gedragsopnamenen slechts enkele

nestfoto’s zorgen voor een goede, passende
illustratie. Voor ons zijn vooral ook de

broedkolonies van Drieteenmeeuwen op ge-

bouwen, zoals op een gebouw aan de haven

van Lowestoft, Norfolk en op een pakhuis
van Tyneside, Norht Shields. Een littera-

tuurlijstje verwijst naar andere geschriften
over meeuwen.

Richard Vaughan: Gulls in Britain. 96 pag., 54

zwart-wit foto's (1972). Uitg. H. F. & G. Witherby

Ud,, London. Prijs f 16,75.

Hoeveel zijn er waargenomen?Hoe regelma-
tig worden ze gezien? Waar worden ze ge-

zien? Wanneer kunnen ze gezien worden?

Waarom bezoeken ze ons? Dat zijn de vra-

gen die de auteur stelt bij een aantal zeld-

zaam voorkomende vogelsoorten in Groot-

Brittannië en lerland. De volgende soorten

worden uitgebreid behandeld: Ruigpootbui-

zerd, Temmincks Strandloper, Amerikaanse

Gestreepte Strandloper (en andere Ameri-

kaanse waadvogels), Kleinste Jager, Zwart-

kopmeeuw, Vorkstaartmeeuw, Witvleugel-

stern, Lachstern, Hop, Wielewaal, Blauw-

borst, Waterrietzanger, Orpheusspotvogel,

Spotvogel, Sperwergrasmus, Grauwe Fitis,

Noordse Boszanger, Bladkoninkje, Kleine

Vliegenvanger, Grote Pieper, Duinpieper,
Roodkopklauwier, Amerikaanse landvogels,

Roodmus en Ortolaan.

Kaartjes, grafiekjes en tabelletjes verduide-

lijken de tekst en maken het boek, vooral

voor geïnteresseerde voor zeldzaamheden,

een uiterst aardig boek.
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Broedvogelinventarisatie

Culemborg en omgeving (1975)

De Natuur- en Vogelwacht Culemborg (con-

tactadres: F. Waroux, Zandstraat 32a.,

Culemborg, 03450-3922) gaf een gestecild
verslag van 17 pagina’s uit waarin de ver-

kregen inventarisatie-gegevens van Culem-

borg en omgeving, in 1975, worden vermeld.

Eenentwintig waarnemers verschaften hier-

voor hun gegevens, die door Chris Kalden

(Ravelijnstraat 51, Culemborg) verzameld

werden. De Blauwe Reiger broedde in de

eendenkooi in het Beesdse Lage Veld (1

nest) en langs de Diefdijk (5 nesten), 4

paren van Roerdomp, 1 paar Kuifeend met

jongen, de Oeverloper werd het gehele
broedseizoen waargenomen, Zomertaling

ging sterk achteruit, Watersnip (44), Zwarte

Stern (9) en Holenduif (23) waren er

eveneens broedvogel, in de kasteeltuin

broedden 2 paren van de Roek, 46 paren van

de Putter en vermoedelijk broedden ook

Baardmannetje, Bonte Vliegenvanger en

Grauwe Gors in dit gebied. Als niet-broed-

vogel werden onder andere: Aalscholver,

Ooievaar, Rode Wouw, Visarend, Groene

Specht, Klapekster, Pestvogel en Boom-

klever waargenomen.

Verslag Vogelwacht

Franeker en Omstreken (1975)

Een gestencild verslag van 16 pagina’s
(secr. Ulbe Rijpma, Michiel Miedemastraat

3, Franeker, tel. 05170-2328). Tellingen van

de nesten van Kievit, Grutto, Tureluur,

Scholekster, Wilde Eend, Waterhoen en

Meerkoet worden in de diverse rayons ver-

meld. Verder een reactie op het rapport van

drs. A. J. Beintema 'De betekenis van eier-

rapen en nazorg voor de bescherming van

weidevogels’. Men vindt in Franeker dat het

rapport van Beintema een zeer discutabele

inhoud heeft. Johan Fokkema vergelijkt in

een artikel het broedbestand van de Kievit,

Grutto, Tureluur en Scholekster gedurende
1965 tot en met 1974. Bij telresultaten van

weidevogels kan met de aanvulling van

broedvogels uit minder gunstige broedge-

bieden m.i. niet tot duidelijke uitkomsten

komen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat,

bijvoorbeeld de Kievit, in schralere broedge-
bieden op vele plaatsen duidelijk in aantal

achteruit gaat.
J.T.

Verslag ’Ringgroep Franeker’ (1975)

Een acht pagina’s tellend, gestencild, ver-

slag van de Ringgroep Franeker (p/a M.

Miedemastraat 3, Franeker, tel. 05170-2328)

vangt op voornamelijk zeven verschillende

plaatsen. De groep bestaat uit de heren A.

G. Bakker, D. Hollenga, J. Jukema en U.

Rijpma. Totaal werden in 1975 4775 vogels
in 96 soorten geringd. Tijdens nachtvang-

sten werden 899 vogels gevangen en

geringd, waarvan 331 Kanoetstrandlopers,
38 Kleine Strandlopers, 139 Bonte Strand-

lopers, 1 Drieteenstrandloper, 35 Krombek-

strandlopers, 479 Sneeuwgorzen, 3 Steen-

lopers, 125 Winterkoningtjes, 82 Zwartkop-
pen, 1 Sperwergrasmus, 39 IJslandse

Tureluurs (waarvan één op 29 maart 1974 ge-

ringd werd en op 6 januari 1976 op de ring-

plaats teruggevangen werd!), 2 Bokjes, 447

Goudhaantjes, 1 Grauwe Franjepoot, 1

Kleine Vliegenvanger en 2 Bladkoninkjes.
Plaatstrouw werd van Spotvogel en Braam-

sluiper vastgesteld.

Diverse interessante terugmeldingen wor-

den vermeld. In de toekomst kunnen nog

belangwekkende gegevens worden ver-

wacht.

Inventarisatie-Rapport 1975

Akkerdijkse Plassen

Sinds 1965, met uitzondering van de jaren
1968 en 1970 tot en met 1972, werd het

AGO-vogelreservaat Akkerdijkse Plassen op

broedvogels geinventariseerd. Bij 'Vogelbe-
scherming' verscheen over 1975 een gesten-
cild verslag. Het gebied wordt in drie kavels

verdeeld. Totaal werden in 1975 niet minder

dan 46 broedvogelsoorten vastgesteld met

in het totaal 423 broedparen. Hieronder be-

vinden zich onder andere Fuut (10), Blauwe

Reiger (142), Kuifeend (5), Zomertaling (1),
Boomvalk (1), Tortelduif (1), Ransuil (1) en

Bosrietzanger (7). Voorgaande jaren broed-

den er onder meer Wintertaling, Waterral,

Bosuil, Huiszwaluw, Gele Kwikstaart,

Roodborst, Snor, Putter en Wielewaal en

ontbraken daar in 1975. Fuut, Blauwe Rei-

ger, Meerkoet, Kleine Karekiet, Zanglijster,

Heggemus, Winterkoning, Fitis en Rietgors

gingen in aantal broedparen vooruit, waarbij
voorafgaandewinters zonder twijfel hun in-

vloed hebben uitgeoefend.
Uit de lijst van waargenomen vogelsoorten

blijkt dat ook talloze vogelsoorten het ge-

bied als voedsel- en rustgebied op hun

zwerf- of trektochten gebruiken.
J.T.

J, A. de Raad, J. Regeer & J. H. Ros: Akkerdijkse
Plassen 1975 - broedvogelinventarisatie. Gesten-

cild. 15 pag., 3 kaartjes (1976). Uitg. Nederlandse

Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zeist.

Stimmen europäischer Vögel 3

Een langspeelplaat (45 toeren) met opna-

men van Grote Karekiet, Sprinkhaanrietzan-
ger, Spotvogel, Groenling, Nachtegaal,

Zanglijster, Kleine Karekiet en Winterko-

ning. Totaal zijn nu 19 grammofoonplaten in

deze serie verschenen. De opnamen zijn van

D. Fentzloff.

Stimmen europaischer Vogel (voortzetting van

’Stimmen einheimischer Vogel). Bestelnr. 09525-

8. Kosmos-Verlag, Franckh’sche Verlangshand-

lung, Stuttgart. Prijs DM 9.80.
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Natural History Photography

In dit boek wordt de 'natuur’fotografie in

vrijwel al zijn facetten besproken. Vanaf het

grote werk, de camerajachtop groot wild tot

de macrofotografie van insekten en planten,
met de vermelding dat de aparte hoofdstuk-

ken over het fotograferen in grotten, onder-

waterfotografie, fotografie onder tropische

omstandigheden en de stereofotografie in

de voorgaande litteratuur nog weinig aan de

orde zijn geweest.
Met het oog op de veelheid van onderwerpen
en de ontwikkelingen in de diverse takken

van natuurfotografie zijn de onderwerpen

niet door één schrijver beschreven, maar

zijn deze geschreven door achttien, in de

verschillende vormen van natuurfotografie,

gespecialiseerde auteurs. Zij illustreren het

door hen geschreven hoofdstuk met hun ei-

gen fotografische werk. Bij de bespreking
van het hoofdstukken zullen wij ons aan-

sluiten bij het door de samensteller, D. M.

Turner Ettlinger gekozen standpunt en

slechts dat facet van de natuurfotografie be-

lichten, waarin wij over enige ervaring be-

schikken: de vogelfotografie.
Deze wordt besproken in vijf hoofdstukken.

Vogels bij het nest; dit hoofdstuk gaat over

het min of meer klassieke gedeelte van de

vogelfotografie. Naar mijn mening mocht

deze bespreking dan ook niet achterwege
blijven. Uit vogelbeschermingsoogpuntmag

er van deze vorm van vogelfotografie echter

geen al te populariserende werking meer uit-

gaan. Dit hoofdstuk vertelt ons niet alleen

over het vinden van het nest, het plaatsen

van de schuilhut, het 'tuinieren’ bij het nest,

het gebruik van de film en de camera appa-

ratuur, maar ook wijst auteur A. Gilpin ons

op de gevaren die de handelingen rond het

nest met zich meebrengen. Hij vertelt ons

o.a. dat men in Engeland toestemming no-

dig heeft van 'The Nature Conservancy

Council’ om bepaalde vogels bij het nest te

fotograferen (Zij hanteert daarbij the First

Schedule of the Profection of Birds Acts

(1954-1967).

'Birds away from the nest’, vrij vertaald 'Vo-

gels in het vrije veld’ geschreven door J. B.

en S. Bottomly lijkt mij een aantrekkelijker
hoofdstuk voor de vogelfotograaf. Dit foto-

graferende echtpaar legt op duidelijke wijze
uit van welke drie basismethoden zij uitgaan

’stalking’, het voorzichtig kruipend, slui-

pend benaderen van de vogels, de ’wait-en

see methode’, het fotograferen vanuit een

schuilhut of auto op een plaats waar wij de

vogels kunnen verwachten en ’the use of an

bait’ het aanbieden van voedsel of water, op

een door de mens gecreëerde plaats. Dit

hoofdstuk laat ons verder wat fotografisch
zwart-wit werk van deze methoden zien o.a.

het gebruik van de zgn. spiegelobjectieven,
deze worden bij mijn weten in Nederland

door de fotografen weinig gebruikt.
In hoofdstuk 17 ’Some technical Points’

komt samensteller D. M. Turner Ettlinger op

de voor- en nadelen van deze lenzen terug.

Erg interessant is datgene wat Frank V.

Blackburn schrijft over het gebruik van de

bandrecorder bij de vogelfotografie (hoofd-
stuk 7). Hij gaat er vanuit dat de nabootsing
van dierengeluiden bij de jacht al eeuwen in

gebruik is en dat deze methode ook bij de

vogelfotografie toegestaan is. De Massifica-
tie in drie hoofdtypen; ’Peak’, ’secondary’ en

’low’ responses. Als antwoord op het gebo-
den geluid zijn zeker in het Nederlandse

taalgebied nog niet eerder zo goed beschre-

ven. Met de werkelijk voortreffelijke zwart-

wit opnamen van een Roodborst, Rietgors
en Provengaalse Grasmus vormen de aan-

wijzingen een voor de creatieve fotograaf
zeer stimulerend geheel.

’Vogels in vlucht’, geschreven door alweer

een fotografenechtpaar, David L. en Katie J.

Urry, handelt over wellicht de moeilijkste
tak van vogelfotografie. De schrijvers vragen

zich echter toch terecht af, waarom zo wei-

nig fotografen de vogels in vlucht vastleg-

gen. Vooral uit biologisch en esthetisch

oogpunt zijn de resultaten vrjwel altijd inte-

ressant, zeker als men, zoals de schrijvers,
onder 'natuurlijke' lichtomstandigheden

werkt. Het voorzichtige standpunt dat zij in-

nemen, dat de vogels de fotograaf moeten

naderen en niet de mens de vogel, is m.i.

volkomen juist. Het resultaat van een weg-

vliegende vogel of een groep vogels is altijd

weinig aantrekkelijk. De wijze hoe en waar

wij de vogels in vlucht kunnen ’vastleggen'
geven zij zeer duidelijk aan. O.a. dat het ge-

bruik van de traditionele schuilhut hierbij
niet voldoet. Uiteraard beschrijven zij de ca-

mera en de lenzen en het gebruik daarvan tot

in de finesses, speciaal de opmerkingen
over het pakken en weergeven van de bewe-

ging, de windrichting en de te gebruiken
film zijn zeer goed beschreven.

Het hoofdstuk ’De fotografie van vliegende

vogels met behulp van elektronisch flits-

licht’, door David A. P. Cooke is tot in de

kleinste technische details beschreven. Het

tot stand komen van het resultaat doet mij

echter te gekunsteld aan. Het resultaat is in

de regel een verstard, onnatuurlijk plaatje.

Deze techniek vindt dan ook slechts zijn toe-

passing bij de fotografie van nachtvogels
(uilen) en van vogels met een verborgen le-

venswijze, zoals o.a. het in dit hoofdstuk

beschreven praktijkgeval van het Stormvo-

geltje.

Ten slotte is vooral voor de foto-safarigan-

gers het hoofdstuk Tropical Conditions’ van

John F. Reynolds erg aanbevelenswaardig.

Frlts van Daalen.

Edited by D, M Turner Ettlinger: National History

Photography. 395 blz., 64 zwart-wit foto’s, 17

hoofdstukken. (1974). Uitg. Academie Press,

London, New York, San Francisco. Prijs: E 8.80.

Niet in deze recensie genoemde auteurs zijn ver-

der: H. Angel, S. Beaufoy, S. C. Bisserót, H. A.

Hems, J. N. Lyth, G. Lythgoe, M. C. F. Proctor,

M. P. Whitehouse, J. M. Wooley.
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Bedreigde vogelsoorten in Europa

Dit boek is gebaseerd op een rapport van de

Raad van Europa. Elk van de 59 soorten

wordt afgebeeld en beschreven, waarbij tal

van nog niet eerder gepubliceerde gegevens

zijn verwerkt over het voorkomen en de

verspreiding in Europa. De meeste kleuren-

foto’s zijn in het wild genomen. De inleiding
van één der auteurs behandelt de oorzaken

van de veranderingen en afname binnen de

vogelpopulaties, de geschiedenis en de

toekomst van de vogelbescherming, de

belangrijkste bedreigde groepen en de rede-

nen hiervoor. Achter in het boek een biblio-

grafie, een lijst van organisaties en een

register.
Onder deze 59 soorten bevindt zich maar

één kleiner vogelsoort, namelijk de Kaffer-

gierzwaluw, die hierin wordt behandeld. De

overige vogelsoorten zijn voornamelijk on-

der de wat grotere vogels te zoeken zoals

pelikanen, reigerachtigen, ganzen en een-

den, stootvogels, koeten, steltlopers,
meeuwen, hoenders en uilen. Het springt er

dus wel duidelijk uit dat vooral de water- en

stootvogels in Europa het meest bedreigd
worden. Behalve dat er van de meeste

behandelde vogels een gehele pagina
illustratie is gebruikt wordt ook van elke

soort een verspreidingskaartje gegeven. De

Europese status vormt een belangrijk deel

van de tekst die per soort wordt behandeld.

J.T.

Robert Hudson & Stanley Cramp: Bedreigde
vogelsoorten in Europa. Oorspronkelijke titel:

Threatened Birds of Europe, vertaald onder re-

dactie van Ruud Rook, 128 pag., 55 kleurenfoto’s

(1975). Uitg. Het Spectrum 8.V., Utrecht/Antwer-

pen. f 49,50.

Pine Crossbills

Dit boek beschrijft gedetailleerd de levens-

historie en het gedrag van de Schotse Kruis-

bek, die voorkomt in de dennenbossen van

Noord-Schotland. Het zijn zeldzame vogels,
die zelfs vele Engelse vogelliefhebbers nooit

hebben gezien. Het is een ondersoort van de

bij ons voorkomende gewone Kruisbek, an-

derne menen echter van de Grote Kruisbek.

De schrijver, bekend van zijn eerder versche-

nen monografiën over de Groenpootruiter,

Sneeuwgors en Morinelpievier, behandelt

deze Schotse Kruisbek tot In alle finesses

waardoor het een zeer gespecialiseerd boek

is geworden. Meer dan veertig jaren
nauwkeurig waarnemen heeft de schrijver in

dit boek verwerkt en hier en daar worden

vergelijkingen getrokken met de gewone

Kruisbek. Van de reeds verschenen littera-

tuur werd veel gebruik gemaakt, waarvan

een geselecteerde lijst is toegevoed. Troep-
vorming, territoria, balts, paring, gedrag,

nest, broedseizoen, eieren, verzorging van

de jongen, Juveniele vogels, geluld, voed-

sel, roofvijanden, verspreiding en dagboe-

ken van waarnemingen bij de nesten kan

men er uitgebreid in vinden. Een fijn boek!

Desmond Nethersole-Thompson: PineCrossbllls.

256 pag., 16 pagina’s zwart-wlt foto’s, 1 kleuren-

tekening, pentekeningen van Donald Watson

(1975). Ultg. T. & A. D. Poyser, Berkhamsted.

Prijs f 33,90.

Elseviers Vogelatlas

Deze schitterend geïllustreerde wereldatlas

is ingedeeld op basis van de bekende verde-

ling der aarde In zes grote zoögeograflsche
regionen, die ieder voor zich karakteristieke

vogels herbergen. Hieraan werden nog toe-

gevoegd de wereld der oceanen en het Zuid-

poolgebied.
Zo ontstond een vogelatlas met acht 'we-

relddelen' die werden ingedeeld naar de

landschapstypen die daarin voorkomen. Van

elke landschapstype werd een foto afge-
drukt, zodat niet alleen een zeer overzichte-

lijk maar ook een bijzonder attractief geheel

ontstond. Van de in een bepaald landschap

levende vogels werden de meest karakteri-

stieke door werkelijk zeer goed kleurenteke-

ningen weergegeven. De bij de tekeningen
behorende tekst is beknopt en informatief.

Naar volledigheid is uiteraard niet ge-

streefd, daarvoor zou een lange rij van atlas-

sen nodig zijn. De atlas is dus geen veld-

gids, waarmee men naar buiten trekt. Vanuit

zijn luie stoel kan de lezer een boeiende reis

maken door de wereld der vogels en kennis

maken met een verbijsterende rijkdom aan

verscheidenheid van vogelleven.
In aparte hoofdstukken wordt het 'verschijn-
sel vogel’ van vele kanten bekeken. De atlas

die werd geschreven en samengesteld door

een groot aantal experts uit vele delen van

de wereld, wordt afgerond met een classifi-

catie van alle orden in het vogelrijk. Van elke

orde worden de voornaamste kenmerken

vermeld, evenals het gedragspatroon en de

biotoop waarin de vogels leven. Van elke or-

de is één soort afgedeeld.
Het hoofdstuk 'De Poolgebieden’ beperkt
zich tot één gebied, n.l. Antarctica. Het

Noordpoolgebied werd ondergebracht bij
Amerika en Eurazië. Aparte aandacht voor

het arctische gebied in dit hoofdstuk was,

dunkt me, nog wel op zijn plaats geweest.

Elseviers Vogelatlas is een imponerend en

fraai uitgevoerd boekwerk geworden met

770 tekeningen en 167 kaarten, waarin de

vogelliefhebberop bijzondere wijze aan zijn
trekken komt. De Nederlandse bewerking en

vertaling van de oorspronkelijk Engelse uit-

gave (The Mitchell Beazley World Atlas of

Birds) was In handen van Jaap Taapken en

Henk J. üchtenbeld, wat voor de lezers van

'Het Vogeljaar’ wel een garantie voor de

kwaliteit van het gebodene betekent.

v.d. H.

Elseviers Vogelatlas. 272 pag. (1975). Uitg. Else-

vier Nederland 8.V., Amsterdam/Brussel. Prijs
t 94,50.
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Grzimek over zeevogels

Het derde deel uit het grote werk 'Het leven

der Dieren’ samengesteld door prof. dr.

Bernhard Grzimek behandelt de zeevogels
(zie voor eerste 2 delen: jrg. 23

- pag. 44).

Maxmilian Boecher, Friedrich Goethe, N. N.

Kartaschew, Joachim Steinbacher, Bernard

Stonehouse, John Warham en Richard L.

Zusi namen allen een deel van de tekst voor

hun rekening die de pinguïns, stormvogel-

achtigen, pelikaanachtigen, meeuwachti-

gen, alken en franjepoten beschrijven.

Elkeen, gespecialiseerd op zijn eigen ter-

rein, vertelt hier vele wetenswaardigheden.

Jammer dat ook hier van de Latijnse namen

geen register is gemaakt.

Prof. dr. Bernhard Grzimek: Over zeevogels. 144

pag., 44 zwart-wit afb., 6 kleurenfoto’s (1975).
Met inleiding van J. E. Sluiters. Uitg. Het Spec-
trum, Utrecht/Antwerpen. Prijs f 5,90.

Visible Bird Migration
at Falsterbo, Sweden

Vanaf 1949 zijn er op het zuidelijke puntje

van Zweden vele vogelwaarnemingen ver-

richt door Zweedse ornithologen. Hieruit

zijn zo’n groot aantal gegevens gekomen dat

deze In boekvorm (gestencild) zijn uitgege-

ven. Uit de gegevens die per soort en per

dag zijn genoteerd kunnen we veel interes-

sante dingen opmaken. De totalen zijn tot

en met 1960 uitgewerkt en geven uitkom-

sten over zeeduikers, Aalscholvers, gron-

deleenden, duikeenden, zwanen en ganzen,

stootvogels, Kraanvogels, waadvogels,

meeuwen en sterns, duiven, Gierzwaluwen,

spechten, leeuweriken, zwaluwen, kraaiach-

tigen, mezen en Boomklevers, lijsters, Heg-

gemussen, piepers, kwikstaarten, Pestvo-

gels, Spreeuwen, vinkachtigen, gorzen en

musachtigen.

Een litteratuurlijst van publicaties over de

vogeltrek te Falsterbo (totaal 61 titels) is

toegevoegd.

S. Ulfstrand, G. Roos, T. Alerstam, L. Osterdahl:
Visible Bird Migratlon at Falsterbo, Sweden. Ge-

stencild, 245 pag. (1974). Report no. 60 van

Falsterbo Bird Station. Var Fagelvarld Supple-
mentum 8, Lund. Prijs 66 SKr (incl. normale por-

to, voor luchtpost 12 SKr extra). Bestellingen bij
de Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Rune-

bergsgatan 8, S-114 29 Stockholm, Zweden, post-

giro Zweden 199499-5 of op bankgiro nr. 311-1994.

Vogels van bos, park en tuin

Een deeltje in de serie van Moussault’s Na-

tuurgidsen dat uit het Deens is vertaald. Het

ligt in de bedoeling nog twee aansluitende

deeltjes over vogels uit te geven. Bij de be-

schrijvingen van de vogelsoorten zijn ver-

spreidingskaarten opgenomen. Aan het be-

gin van het boek zijn 76 pagina's met ge-

kleurde tekeningenvan 122 soorten opgeno-
men. Geen bijzondere kleden, maar wel hier

en daar tussen de tekst aardige vliegbeel-

den. Hier en daar zijn de gegevens voor Ne-

derland niet helemaal up-to-date zoals bij-

voorbeeld de Grauwe Klauwier die nog als

vrij algemene broedvogel wordt aangekon-

digd, maar het boekje geeft een goede basis

voor beginnende vogelliefhebbers die nog

wat moeilijk uit de wat uitgebreide en daar-

door moeilijker gidsen kunnen komen. Per

soort wordt dan ook ruim wat tekst gebruikt,

terwijl een bezwaar is dat de kleurenplaatjes
niet tegenover de tekst van de zelfde soort

staan. Mieren daar worden voor soorten ook

volksnamen vermeld. De bewerkers hebben

onder de rubriek 'verblijf' speciaal voor ons

land enkele gegevens over het voorkomen in

het kort toegevoegd. Ik neem dat dit vanwe-

ge de ruimte beperkt moest blijven.

Henning Anthon: Vogels van bos, park en tuin.

236 pag., 122 verspreidlngskaartjes, 122 gekleur-
de afb. (1975). Nederlandse bewerking: A. P. & G.

den Hoed. Uitg. Moussaults’s Uitgever!) NV.,
Baarn. Prijs f 23,50.

Thieme’s handboek voor

alle Europese vogels

Er zijn langzamerhand al een groot aantal

vogelgidsen. Vele van deze gidsen hebben

bepaalde voordelen die een andere gids

weer niet heeft. Totaal worden 611 vogel-

soorten, waarvan 449 broedvogels, die wel

eens in Europa zijn waargenomen, vermeld

en besproken. Dit komt omdat de grenzen

ver voorbij de 30° O.L. in de Sovjet-Unie rei-

ken en gaan tot aan het Oeralgebergte en tot

de Kaukasus. Op 112 platen worden vele

soorten in kleur afgedeeld. De soortbe-

schrijving geeft de belangrijkste kenmerken

en zijn uitstekend voor Nederland bewerkt

door J. E. Sluiters. Vooral aan de versprei-

ding heeft de vertaler extra aandacht be-

steed, evenals aan de Nederlandse bena-

mingen. Staartpatronen van o.m. strandlo-

pers en tapuiten worden in de tekst bij de

soortbeschrijvingen gevoegd, evenals vleu-

geltormules, pootafbeeldingen of snavel-

profieltjes. Bij elke soort is bovendien een

verspreidingskaartje gevoegd. Het is altijd

jammerdat er in de gidsen geen ruimte meer

gemaakt kan worden voor gegevens over

achter- of vooruitgang van een soort. Na-

tuurlijkzijn in een boek met zo veel informa-

tie onvolkomenheden niet altijd te vermij-

den, maar dat lijkt me aan de waarde van de

gids niet onder te doen. Om er maar twee te

noemen: op pag. 248 de Rode Patrijs is ook

in ons land uitgezet, pag. 500 de onder-

schriften van de vliegbeeldjes zijn verwis-

seld. Hadden de plaatjes tegenover de

teksten van de soorten gestaan dan had de-

ze uitgave nog meer aan waarde gewonnen.

Alle lof voor de uitstekende bewerking!

Wolfgang Makatsch: Thieme's handboek voor alle

Europese vogels. 536 pag., 111. van Kurt Schulze

(1974). Uit het Duits vertaald en bewerkt door J.

E. Sluiters. Uifg. Bv W. J. Thieme & Cie, Zutphen.

Rijs f 32,50.


