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Nieuwe uitgaven
Vögel in der Kulturlandschaft

Einhard Bezzel: Vögel in der Kulturlandschaft. 350 bladzij-

den, 116 afbeeldingen,62 tabellen (1982). Uitg. Verlag Eugen
Ulmer,Stuttgart. Prijs DM 88,

Bedreigde broedvogelsoorten in

Bondsrepubliek & Land Berlin

Nu ervan verschillende landen in West-Euro-

pa een vrij goed inzicht is te verkrijgen in het

voorkomen van de verschillende vogelsoor-
ten door de publicatie van de resultaten van

het Atlasproject (Groot-Brittannië en lerland,

Frankrijk, Nederland, Denemarken), zit er met

het ontbreken van zo’n overzicht van Duits-

land nog een storend gat in het beeld van

West-Europa. Door de publicatievan Bauer &

Thielcke wordt deze leemte ten dele opgevuld.
Hoewel het hier in de eerste plaats gaat om

een beschrijving van het voorkomen van be-

dreigde soorten en van de oorzaken van deze

bedreigingen, heeft de publicatie ook als sta-

tistisch gegeven waarde.

In de BRD en West-Berlijn zijn 20 vogelsoor-
ten uitgestorven, 30 soorten worden bedreigd

met uitsterven, 25 soorten zijn sterk bedreigd,

23 soorten zijn bedreigd en 35 soorten zijn po-

tentieel bedreigd. Daarmee zijn van de 238

soorten broedvogels er 98 (41 %) uitgestor-

ven of bedreigd. Wanneer wij de potentieel

bedreigdesoorten meerekenen, komen wij op

56 %.

Hier volgt een greep uit de behandelde soor-

ten: Korhoen 2000 dd (zeer sterk achteruitge-

gaan), Goudplevier 25-30 paar (!), Aalscholver

70 paar, Kraanvogel 23 paar, Blauwe Kieken-

dief 10 paar, Grauwe Kiekendief 80-90 paar,

Zeearend 4, Ooievaar 930 (in 1907 nog 7000-

8000), Zwarte Ooievaar 25-30, Roerdomp 100

paar, Woudaapje 400 of minder, Kwak 20-30,

Purperreiger 40 of minder, Klapekster 1300-

1500 paar, Roodkopklauwier 450 paar, Kleine

Klapekster bijna verdwenen (circa 25 jaar ge-

leden nog circa 1000), Oehoe 170-210, Ijsvo-

gel 1500, Raaf 680-880.

Interessante aanvullingen op deze aantallen

voor een deel van de DDR vinden wij in het in

1979 verschenen boek Die Vogelwelt Meck-

lenburgs (G. Klafs & J. Stübs, VEB Gustav

Fischer Verlag, Jena). Daar lezen wij bijvoor-

beeld dat in Mecklenburg maar liefst 380 paar

Kraanvogels broeden en 90-100 paar Zeearen-

den. G.v.D.

Gefahrdete Brutvogelarten in der Bundesrepublik Deutsch-

land und im Land Berlin, S. Bauer & G. Thielcke: Die Vogel-
warte 31, 1982: 183-391. Als boekje uitgegeven overdruk

(Sonderdruck) te bestellen è DM 23,40 (incl. porto) bij Vogel-

zug-Verlag, Dr. Gerhardt Zink, D7760 Radolfzell-16

(Möggingen), Dürrenhofstrasse 16, West-Duitsland.

Vogels van de Alpen en

Middellandse-zeegebied

Het laatste deeltje van de prachtige vogel-
gidsen-serie van Lars Jonsson is nu ook ver-

schenen. De vijf deeltjes (Tuin en park; Wad

en kust; Open veld en water; Bos, weiden en

’fjeld’; Alpen en Middellandse Zeegebied) vor-

men tezamen een gewilde serie, waarvan de

kleurenplaatjes voor elke vogelliefhebber
uniek te noemen zijn.

In het laatste boekje staan weer prachtige

vergelijkende illustraties en vaak zelden gete-

kende kleden. De inleiding behandelt de ver-

schillende biotopen in de behandelde gebie-

den. Het voordeel van deze deeltjes is dat ze

gemakkelijk op reis zijn mee te nemen en

toch bijzonder bruikbaar zijn. De bijbehoren-
de tekst is veelal per soort kort, maar wel ka-

rakteristiek. Trouwens het litteratuurlijstje
stelt ons in staat gemakkelijk uitgebreidere

gegevens over een bepaald gebied te vinden.

Zonder meer bevelen wij deze serie van harte

aan.

Lars Jonsson: Vogels in hun omgeving. Alpen en Middel-

landse Zeegebied. 160 bladzijden, vele kleurenafbeeldingen.

Vertaling J.W.J. Kabos, bewerking Jaap Taapken (1982). Ori-

ginele titel: Faglar i naturen. Medelhavsianderna och Alper-
na. Serie De Natuur in woord en beeld. Uitg. B.V. W.J. Thie-

me & Cie, Zutphen. Prijs t 29,95.

Talloze vragen betreffende het doen en laten

van de vogelwereld als onderdeel in het kul-

tuurlandschap, dus in de directe omgeving
van de mensen, laten zich vaak nog niet naar

wens beantwoorden. De inpassing van de vo-

gels in de levensvoorwaarden van het kultuur-

landschap is een veelzijdig en ingewikkeld
probleem. De verbreidingvan de afzonderlijke

vogelsoorten en de structuur van de vogelge-

zelschappen als deel van de levensgemeen-

schappen is het resultaat van antwoorden

van uitermate compliceerde organismen op

gegevens van het milieu, die in het moderne

kultuurlandschap in toenemend tempo veran-

deren. Deze resultaten in vereenvoudigde
vorm in enige deelaspecten samenvattend te

beschrijven en de uitkomsten van vele gespe-

cialiseerde onderzoekingen te vergelijken is

de grondgedachte van een kortgeleden ver-

schenen boek over vogels in het kultuurland-

schap.

De schrijver heeft een groot aantal proble-
men, die in de loop der tijd door onderzoe-

kingen van veldornithologen zijn gepubli-

ceerd, bij elkaar gebracht en van eigen com-

mentaar voorzien. De bedoeling van het boek

is veldonderzoekers te helpen en te animeren

allerlei aspecten en vooral om aan leemten in

de beschikbare kennis niet voorbij te gaan.

De auteur draagt zo’n grote hoeveelheid van

gegevens aan (31 bladzijden met litteratuur-

opgaven!) dat er in dit korte bestek niet vol-

doende op de tekst kan worden ingegaan.

Bepaalde facetten worden op grondige

Duitse wijze geheel uiteengerafeld. Ook aan

onze Nederlandse broedvogelatlas (bladzijde
155) wordt de nodige aandacht besteed. Voor

de ornithologische onderzoeker worden hier-

in echter zo’n groot aantal problemen ’losge-

maakt’, dat het zonder meer een werk is dat

sterk aangeradenwordt om te raadplegen.
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Pareys Mittelmeerführer

Vacanties naar het Middellandsezeegebied

zijn thans schering en inslag en het is dan

fijn als je daarmee de meest representatieve

dieren- en plantensoorten kunt thuisbrengen.

Daarvoor dient deze geïllustreerde gids, die

op overzichtelijke wijze meer dan 1000 plan-

ten en dieren beschrijft, waarvan er 880 zijn

afgebeeld. Er vallen dan niet alleen ongewer-

velde dieren, vissen, amphibiën, vogels en

zoogdieren onder, maar ook schelpen, zee-

anemonen, garnalen, schelpen, kreeften en

krabben, nog veel meer wat er leeft in zee.

Deel 1 van het boekje beschrijft de karakteris-

tieken van de verschillende biotopen.
Tegwyn Marris: Pareys Mittelmeerführer. 224 bladzijden,945

kleurenafbeeldingen (waarvan 16foto’s), 1 kleurenkaart. Ver-

taald en bewerkt uit het Engels door dr. Joachim Haupt

(1982). Originele titel The Natural History of the Mediterra-

nean’.Uitg. Paul Parey, Hamburg/Berlijn. Prijs DM 42,—.

Prachtfinken

De derde nieuwbewerkte en uitgebreideopla-

ge van dit boek over Prachtfinken (Estrildi-

dae). Deze vogels, die op de Weversvogels

aansluiten, verschillen niet alleen wat hun

uiterlijke verschijning betreft, zeer duidelijk
van de laatstgenoemde groep, maar ook in

hun gedrag en in een aantal kenmerken van

het spijsverteringsstelsel. Daarom worden ze

tegenwoordig meestal als een aparte familie

beschouwd, die zich tamelijk ver verwijderd
heeft van de stamvorm waaruit ook de Wever-

vogels zijn ontstaan.

Prachtfinken behoren tegenwoordig tot de

meest geliefde en meest gehouden kooi- en

volièrevogels door hun fraaie kleuren, maar

niet door hun zang. Onze Natuurbescher-

mingswet gebiedt ons, dat wij ons meer en

meer moeten gaan verdiepen in wat er zoal

aan excotische vogels wordt ingevoerd. Dit

boekje kan ons hierin helpen.
Horst Bielfeld: Prachtfinken. 195 bladzijden, 75 kleurenfo-
to’s en 9zwart-wit foto’s. Derde druk. Uitg. Verlag Eugen Ul-
mer, Stuttgart. Prijs DM 38.--.

Ganzen

In publicatie nummer 5 van de Koninklijke

Nederlandse Jagers Vereniging wordt in

compacte vorm aandacht besteed aan de

kenmerken, aantallen en broed-en overwinte-

ringsgebieden van de belangrijkste bij ons

overwinterende ganzensoorten. Bovendien

wordt de problematiek betreffende het be-

heer, bescherming en jacht behandeld. De

auteur maakt duidelijk wat hij onder beheer

en bescherming verstaat. De jager vindt dat

bij het beheer een zekere exploitatie, de be-

scherming niet behoeft uit te sluiten. Vogel-

beschermers vinden dat men de ganzen, die

hier komen overwinteren, niet mag en kan ex-

ploiteren.
Natuurlijk wordt aandacht besteed aan de

jacht op ganzen, aan de invloed van de jacht
op ganzenpopulaties,aan het ganzenfiappen
en de kritiek op de jacht. Het boekje bevat

een overzicht van openings- en sluitingstij-
den van de jacht op ganzen in verschillende

Europese landen. Maar men spreekt niet de

mening uit welke jachttijden wel en welke

niet nadelig voor de ganzen zijn en dus ook

niet welke jachten de Nederlandse jager zou

moeten mijden en of invoer van in het buiten-

land geschoten ganzen ten alle tijde in ons

land geoorloofd is. Zoiets zou ik toch als ik ja-

ger was willen weten.

De beschrijvingen van de verschillende gan-

zensoorten zijn zeer miniem en werkelijke
veldkenmerken en kenmerken in de hand wor-

den onder één kopje 'kenmerken' genoemd.

Noch de vermelde kenmerken, noch de illu-

straties van de verschillende soorten zullen

de jager veel hulp kunnen bieden bij een tijdi-
ge herkenning. Jammer dat hier een kans is

gemist een goede voorlichting inzake herken-

ning (veldkenmerken, zowel niet-vliegend als

vliegend, als zwemmend, vliegbeelden, ver-

schil in gedrag en voedselzoeken en dergelij-

ke), terwijl vermelding van verschil in grootte

weinig zin heeft als men de vogels niet naast

elkaar kan vergelijken en men de vogels niet

uitermate goed kent. Het verschil in geluiden
wordt ook niet vermeld.

Het boekje eindigt met de Nota Ganzenjacht,
waarin de vereniging een aantal aanbeve-

lingen doet voor een weidelijke ganzenjacht.

Een boekje dat een goedeindruk geeft hoe ja-

gers over de ganzen en de jacht er op denken.

S. Siebenga: Ganzen. 45 bladzijden, 13 figuren en talloze fo-

to’s. KNJV-publicatie no. 5 (augustus 1982). Prijs f 7,50. Te

verkrijgen door storting op giro 231 687 ten name van KNJV,

Amersfoort, onder vermelding van
... ex. ganzen’.

De Buizerd

Een nieuw deeltje in de reeks Kosmos Vogel-

monografieën behandelt de Buizerd en de

tekst komt van Nederlandse bodem. Dit heeft

zeker iets voor op een vertaling of zelfs een

bewerking uit een andere taal. De twee au-

teurs hebben getracht op een overzichtelijke
manier te presenteren wat er zoal over de Bui-

zerd bekend is. Ringgegevens van het Vogel-
trekstation werden uitgewerkt en de balgen

in de collectie van het Zoölogisch Museum te

Amsterdam werden bestudeerd. Het kleed,

het voedsel, de broedperiode, de trek, de eco-

logie en tal van andere wetenswaardigheden
over de Buizerd worden per hoofdstuk be-

handeld. In het hoofdstuk ’De Buizerd en de

mens’ wordt nog eens de aandacht gevraagd
voor de achtervolging van deze vogels om al-

lerlei redenen, zodat de beschermde status

nog immer in gevaar wordt gebracht. Zware

straffen voor overtredingen en intrekking van

de jachtvergunning voor het leven zouden

kunnen verhinderen dat de Buizerd, en óók de

Havik, naar het leven worden gestaan. Het

boekje is met een groot aantal zwart-wit fo-

to’s en pentekeningengeïllustreerd,
streerd.

Dick Poppe & Bernard Vos: De Buizerd. 77 bladzijden, 100 fo-

to’s en pentekeningen, 6 tabellen (1982). Uitg. Kosmos b.v.,

Amsterdam. Prijs f 25,-.


