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Nieuwe boeken, verslagen e. d.

Levensgemeenschappen

Rijksinstituut voor Natuurbeheer: Levensgemeenschappen.

Natuurbeheer in Nederland, deel 1. 391 bladzijden, 32 zwart-

wit foto’s, 7 figuren, 12 tabellen. Tweede, verbeterde druk

(1984). Uitg. Pudoc, Wageningen.Prijs f 55,-.

Isola di Capraia
Ten oosten van de noordpunt van Corsica en

ten noordwesten van Elba ligt het kleine Itali-

aanse vulkanische eilandje Capraia.

Op dit eilandje is een nationaal park in wor-

ding en een opgerichte organisatie organi-
seert daar ornithologische en natuurhistori-

sche tochten. Deze organisatie heeft ook een

rijkelijk geillustreerd boekje over het eiland

uitgegeven in de Italiaanse taal. Hierin wor-

den alle wetenswaardigheden van het eiland-

je uit de doeken gedaan. De vogels nemen

hierbij een zeer belangrijke plaats in.

De kosten van dit boekje bedragen 13.000 Ita-

liaanse lires en kan besteld worden bij het re-

dactie-adres van ons tijdschrift.
Cooperativa Parco Naturale dell’lsola di Capraia, Casella

Postale 10, 57032 Capraia Isola (Li), Italic. President dr. Mar-

co Lambertini is (samen met Gianfranco Barsotti) de samen-

stellervan het boekje.

Bird Migration

Ongeveer de helft van de inhoud van dit boek

over de vogeltrek beslaat illustraties. Illustra-

ties geven vaak duidelijkerweer wat men over

de vogeltrek onder woorden zou willen bren-

gen. Chris Mead is er in geslaagd ons in een

gecomprimeerde vorm heel wat over vogel-
trek te vertellen 6n te laten zien. Hij gaat na-

der in op de historie en de vogeltrek, maar

ook vertelt hij over de laatste onderzoekin-

gen. Dat een aantal kaartjes of situaties uit

typisch Brits oogpunt zijn bekeken is overi-

gens totaal niet storend voor de lezer van het

Continent. Het geeft de amateur ’bird-wat-

cher’ een frisse kijk op het grote probleem dat

vogeltrek wordt genoemd, mede dank zij de

suggestieve illustraties.

Chris Mead; Bird Migration. 224 bladzijden, 20 kleurenillus-

traties, 35 zwart-wit foto’s en circa 200 tweekleurige kaartjes

en diagrammen (1983). Country Life Books, Feltham. Prijs

£9.95.

Gulls: a guide to identification

Zo erg veel boeken over meeuwen zijn er niet

verschenen. Daarom is de uitgebreide en ver-

beterde versie van een serie artikelen over het

herkennen van meeuwen, die voor het eerst in

’British Birds’ verscheen, een welkome uitga-

ve voor meeuwenliefhebbers. In totaal wor-

den 23 soorten besproken van de westelijke
Palearctic-meeuwen (meer dan de helft, die in

de gehele wereld voorkomen) in vijf groepen.

Hierdoor worden soorten bij elkaar gebracht

met op elkaar gelijkende kenmerken, vooral

in jeugdkleden. De meeste van de problemen
bij meeuwen ontstaan namelijk bij zulke ve-

renkleden. Daarom is ook een groot deel van

het boek hier op geconcentreerd. De gebrui-

kelijke vogelgidsen gaan eigenlijk nergens op
deze moeilijkheden diep genoeg in. Goede

pentekeningenvan zittende, maar vooral ook

vogels in de vlucht en verspreidingskaartjes

verduidelijken de tekst. Aan het eind van het

boek vinden wij niet minder dan 376 zwart-wit

foto’s.

P.J. Grant: Gulls, a guideto identification.280 bladzijden, 54

figuren, 376 zwart-wit foto’s (1982). Uitg. T. & A.D. Poyser Li-

mited, Calton. Prijs £ 12.00.

Fauna und Flora des Mittelmeeres

In 'Het Vogeljaar’ 31 (1): 43-44 gaven wij onze

lezers al wat gegevens over het Middelland-

se-zeegebied. Velen bezoeken dit gebied en

vragen vaak naar bruikbare litteratuur. Voor

diegenen, die zich langere tijd aan de kust

van de Middellandse Zee ophouden en wat

meer over fauna en flora van deze zee willen

weten is de derde druk van 'Fauna und Flora

der Adria’ (thans uitgegroeidtot ’Fauna und

Flora des Mittelmeeres’)een goed uitgangs-

punt. Een groot aantal onderzoekers heeft

aan het boek meegewerkf. De vogels worden

behandeld door Antal Festetics & de samen-

steller Rupert Riedl. Van de meeste vermelde

Er is een tweede druk van het boek ’Levens-

gemeenschappen’ verschenen. De in ons

land aanwezige levensgemeenschappen wor-

den per hoofdstuk behandeld, onderverdeeld

in een aantal paragrafen. De paragraaf ’Ken-

merken’ geeft een beschrijving van de eigen-

schappen, zoals de karakteristieke vegetatie.
Daarna worden de wijze van ontstaan en het

beheer in het verleden behandeld. De para-

graaf ’Betekenis en bedreiging’ geeft de ac-

tuele situatie weer. De meeste ruimte wordt

ingenomen door aanwijzingen voor het be-

heer, vaak uitgesplitst in inwendig en uitwen-

dig beheer en de beheersmaatregelen. leder

hoofdstuk wordt afgesloten met een littera-

tuuropgave. Een verklarende woordenlijst be-

schrijft de vaktermen voor niet-specialisten.
De beheerder zal in deze uitgave alle basis-in-

formatie aantreffen en daardoor beter in

staat zijn vragen te beantwoorden, die zich bij
een beheersproject kunnen voordoen. Het

boek levert tevens een uitstekende inventari-

satie van de in ons land aanwezige levens-

gemeenschappenen hun eigenschappen. Dit

maakt dat het boek zowel gebruikt kan

worden voor de beleidsvorming als voor de

onderwijsdoeleinden.Ook de gevorderde na-

tuurliefhebber zal het kunnen waarderen als

veelomvattend naslagwerk.
In de tweede druk is de uitgebreide inhouds-

opgave vervangen door een algemene inlei-

ding op de hoofdstukken. Verder zijn kleine

correcties aangebracht en werden recente

ontwikkelingen verwerkt in de tekst. De

hoofdstukken ’Gebouwen en Ondergrondse

kalksteengroeven’ zijn geheel herschreven.

De litteratuurlijstenzijn aangepast en is het

glossarium aan een critische blik onderwor-

pen.
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soorten zijn ook verspreidingskaartjes toege-

voegd.
Rupert Riedl et al: Fauna und Flora des Mittelmeeres. Derde

druk, 836 bladzijden, 16 kleurentafel, 3512 afbeeldingen,

waarvan 163 in kleur en 98 verbreidingskaartjes. Uitg. Paul

Parey, Hamburg-Berlin. Prijs DM 148,—.

Die Schafstelze

Vroeger was de Gele Kwikstaart een alge-

mene vogel, maar doordat het biotoop sterk

aan veranderingenonderhevig is gaat het de

laatste tijd minder goed met deze soort. Na

het boek van Stuart Smith (1950) 'The Yellow

Wagtail’ dat als New Naturalist Monograph

bij Collins uitgegeven werd verscheen er

daarna geen totaal-overzicht over de Gele

Kwikstaart meer. De samenstellers van dit

deeltje hebben, behalve dat een grote hoe-

veelheid litteratuur is doorgenomen, ook zelf

de soort jarenlang intensief bestudeerd. En

natuurlijk blijven er ook nu nog vele vragen

onbeantwoord. De belangrijkste hoofdstuk-

ken bevatten de systematiek en de verbrei-

ding van de Gele Kwikstaart, de beschrijving,

het gedrag, de ecologie, de voortplantings-

biologie, de trek, de verkregen ringresultaten

en de gemeenschappelijke slaapplaatsen. In-

teressant is het laatste hoofdstukje over het

in gevangenschaphouden, verzorgen en kwe-

ken van Gele Kwikstaarten. Ik herinner me

trouwens dat de op de Noorditaliaanse vogel-

markt in het najaar ook Gele Kwikstaarten te

koop werden aangeboden. Opvallend was het

dat dit de enige soort was waarvan twee

stuks in 66n kooitje aangeboden werden.

Hartmut Dittberner & Winfried Dittberner: Die Schafstelze.

187 bladzijden, 76 afbeeldingen (1984). Die Neue Brehm-

Bucherei 559. Uitg. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Luther-

stadt. Prijs DM 23,20.

Onderzoek verscherpt onnodig

tegenstelling landbouw-natuur

Het landbouwkundig onderzoek overschat de

voordelen van ontwatering voor de landbouw,

terwijl natuurbeschermers juist de nadelen

van ontwatering en bemesting wel eens te

ernstig inzien.

Dat zijn de conclusies van een uitvoerig litte-

ratuuronderzoek van de afdeling Milieubiolo-

gie van de Rijksuniversiteit Leiden. (Kaiser-

straat 63, postbus 9516, 2300 RA Leiden, 071 -

148 333, toestelnummers 7760 & 7823).

Naar de gevolgen van ontwatering en bemes-

ting in veenweidegebieden is veel landbouw-

en natuurbeschermingsonderzoek gedaan.
De Leidse biologen hebben getracht bij die

onderzoeken kaf en koren te scheiden. Dit

heeft geresulteerd in drie rapporten: 66n over

de landbouwkundige aspecten van ontwate-

ring in veenweidegebieden;66n over de ge-

volgen daarvan voor de grasland- en oeverve-

getatie en 66n over de effecten van de land-

bouw op de weidevogels.*

Het onderzoek is uitgevoerd met steun van de

ministeries van Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer en van Land-

bouw en Visserij en van de Provinciale Plano-

logische Dienst van Zuid-Holland.

In landbouwkringen worden diepe slootpei-

len noodzakelijk geacht in verband met pro-

ductie en bewerkbaarheid. Men baseert zich

daarbij op onderzoek. Uit het Leidse onder-

zoek blijkt echter, dat het landbouwkundig

onderzoek naar de gevolgen van ontwatering
in veenweiden niet altijd de toets der critie-

ken kan ontstaan, zelfs niet het relatief goed

opgezette en vaak gebruikte ontwateringson-

derzoek in Zegveld.

Zo mag, anders dan wordt aangenomen, van

ontwatering niet zonder meer een hogere

(netto) graslandopbrengst worden verwacht.

Maar ook op het natuurbeschermingsonder-

zoek valt 66n en ander aan te merken. Natuur-

beschermers zien in ontwatering en bemes-

ting de belangrijkste oorzaken van de achter-

uitgang van weidevogels en zeldzame plan-

ten. In het algemeen lijkt dat juist, maar de

Leidse milieubiologenverwijten de natuurbe-

schermingsonderzoekers dat ze vooal oog

hebben voor situaties waarbij ontwatering en

bemesting inderdaad nadelig zijn voor weide-

vogels. Uitzonderingen, waarbij weidevogels
zich w6l weten te handhaven bij een intensie-

ve bedrijfsvoering, krijgen nauwelijks aan-

dacht. Het moet worden betwijfeld of de land-

bouwmaatregelen altijd nadelig zijn voor de

weidevogels.

Doordat de gevolgen van ontwatering en be-

mesting niet zelden 66nzijdig worden weerge-

geven en te veel worden gegeneraliseerd, ver-

scherpen deze onderzoeken onnodig het

conflict tussen landbouw en natuurbescher-

ming. Dit betekent dat deze onderzoeken

geen evenwichtige basis vormen voor beleid

en voorlichting inzake ontwatering en bemes-

ting. Daardoor is ten onrechte wel eens te

weinig aandacht geschonken aan boeren die

bezwaren maken tegen ontwatering, maar

ook aan natuurbeschermers die van mening
zijn dat weidevogels zijn te handhaven bij een

intensieve bedrijfsvoering.
Als oorzaken van de tekortkomingen in de on-

derzoeken zien de Leidse biologen de sterke

behoefte bij de onderzoekers om de land-

bouw-voordelen respectevelijk natuurbe-

schermingsnadelen van ontwatering en be-

mestingaan te tonen en het gebrek aan finan-

cier middelen om te onderzoeken grondig op

te zetten.

De Leidse onderzoekers bevelen aan het on-

derzoek over ontwatering en bemesting in het

vervolg critischer en evenwichtiger op te zet-

ten enbij de conclusies voortaan duidelijk de

beperkingen van het onderzoek aan te geven.

Ook bepleiten zij het onderzoek meer te

richten op mogelijkheden om landbouw en

natuur te laten samengaan. Intussen zouden

onderzoekers, beleid Pn voorlichting meer re-

kening moeten houden met de beperkte toe-

pasbaarheid van onderzoek en zouden ande-

re opvattingen - zeker als deze uit de praktijk
afkomstig zijn - serieuzer moeten worden ge-

nomen.

M.M. Dorenbosch, A.J. vanStrien & W.J. ter Keurs.
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In het kader van het project 'ontwatering en bemesting’ zul-

len devolgende rapporten uitkomen:

1) Landbouwkundige aspecten van ontwatering in veen-

weidegebieden. Een litteratuur-analyse.

2 Effecten van ontwatering en bemesting opde grasland-

en oevervegetatie in veenweidegebieden. Een littera-

tuur-analyse.

3) Effecten van de landbouw op weidevogels. Een littera-

tuur-analyse. Deel I.

4) Uit- en afspoeling van fosfaat uit dierlijke mest.

5) De effectiviteit van kopertoevoeging aan varkensmeng-

voer.

6) Fysieke aspecten van structuur en ontwikkeling van de

intensieve veehouderij.

7) De invloedvan deintensieve veehouderij op dekwaliteit

van het grondwaterin deGelderse Vallei.

8) Mestvarkenshouderij en bemestingsnormen. Een eco-

nomische analyse.

9) Mestbalansen van de GelderseVallei.

10) Intensieve veehouderij en milieu. Verkenning van pro-

blemen, mogelijke beleidsalternatieven en hun gevol-

gen(Voorlopige titel).

11) Landbouwbedrijfsvoering en witte klaver in veenweide-

gebieden.

12) Effecten van ontwatering en bemesting op regenwor-

menen emeltpopulaties in veengrasland.

Deze rapporten zijn te bestellen door overmaking van f 8,--

per rapport op giro 82181 van de Rijksuniversiteit Leiden,

Subfaculteit Biologie, Leiden, onder vermelding van het

nummer 0-387586n het gewenste rapport.

In het kader van het project 'ontwatering en bemesting’,

waarbinnen deze studies hebben plaatsgevonden, zullen

binnenkort nog enkele rapporten verschijnen over de mest-

overschottenproblematiek van de intensieve veehouderij op

zandgronden.

Voor onze lezers is vooral onderstaand rap-

port van belang:
* J.M. Jongsma, A.J. van Strien: Effecten van de landbouw

op weidevogels - een litteratuur-analyse. Deel I. Project 'De

ecologische gevolgen van ontwatering en bemesting’. Ge-

stencild, 153 bladzijden, 27 tabellen, 15 figuren (1983). Uitg.

Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden. Prijs f 8,-

. Verkrijgbaar door overmaking op postgirorekening 82 181

ten name van Rijksuniversiteit Leiden, Subfaculteit

Biologie, Leiden, onder vermelding van het gewenste.

Flexibeleraanpak houtwallen

bepleit

Houtwallen zijn beter inpasbaar op het boe-

renbedrijf dan vaak wordt aangenomen. De

nadelen zijn ten dele te beperken en er kun-

nen ook voordelen zijn, zoals minder verstui-

ving en hogere gewasopbrengstdoor windbe-

schutting. Bovendien kan exploitatie van de

houtwallen een aantrekkelijk saldo opleve-

ren. Of de nadelen dan wel de voordelen over-

heersen hangt sterk af van de plaatselijke
omstandigheden. Daarom is een flexibeler

aanpak door de overheid nodig.
Dit zijn de conclusies van twee brochures

over houtwallen van het Centrum Landbouw

en Milieu te Utrecht, gebaseerd op litteratuur-

studie en gesprekken met boeren. E6n bro-

chure behandelt de effecten van houtwallen

op het melkveebedrijf. Daaruit blijkt dat hout-

wallen flinke nadelen kunnen hebben, zoals

wortelconcurrentie in de randstrook, tragere

grasdroging, vertrapping van de zode en ma-

chinebeschadiging door wortels. Sommige

nadelen blijken echter te beperken door regel-

matig onderhoud en door aanleg van een

greppel, die de boomwortels dwingt om naar

beneden te groeien. Soms blijken houtwallen

door windbeschutting de gewasopbrengst

buiten de randstrook te kunnen verhogen,

maar dan moeten zij niet te dicht op elkaar

staan. Fruittelers maken hier gebruik van,

maar ook een temperatuurgevoelig gewas als

mat's kan profiteren.
In een andere brochure, over de exploitatie

van houtwallen, zijn saldoberekeningen ge-

maakt voor het geval de boer het hout ver-

koopt of gebruikt als brandstof voor het eigen

huishouden. Daarbij blijkt het saldo per uur te

variSren van f 5,- tot f 30,-. Hoge saldo’s zijn

mogelijk waar geen raster naast de houtw&l

nodig is en een aardgasaansluiting ont-

breekt, zodat de boer is aangewezen op duur-

dere brandstoffen als propaan of olie. In dat

geval kan flink worden bespaard op de brand-

stofrekening.
Het centrum concludeert dat over de balans

van voor- en nadelen geen algemene uit-

spraak mogelijk is: dit moet steeds per geval

worden bekeken. De brochures geven prak-
tijkvoorbeeldenaan de hand waarvan de boer

saldoberekeningen kan uitvoeren voor zijn
eigen situatie. Waarde nadelen overheersen,

kan soms een oplossing worden gezocht in

verplaatsingvan de houtwal.

Het centrum neemt daarom stelling tegen de

te conserverende opstelling van sommige ge-

meenten, maar ook tegen de te grote oprui-

mingsdrang van sommige landinrichters. In

plaats daarvan wordt een flexibele, aange-

paste benadering bepleit. Daarin zou ook een

nieuw instrument passen: £6nmalige subsi-

die voor achterstallig onderhoud en aanleg

van greppels. Volgens het centrum is de toe-

genomen belangstelling voor houtwal-exploi-

tatie geen modeverschijnsel, maar een

logisch gevolg van het samengaan van drie

factoren: hogere brandstofprijzen, lagere in-

komens en meer vrije tijd.
W. de Haas: Houtwallen ophet boerenbedrijf. Voordelen, na-

delen en mogelijke oplossingen, 56 bladzijden A 5 1984. Uitg.

Centrum Landbouw en Milieu, Utrecht. Prijs f 10,--.

J.W.A. van Ommeren: Brandstof uit de houtwal. Rendabele

exploitatie van kleine houtopstanden op het boerenbedrijf.

78 bladzijden, A 5 (1984). Uitg. Centrum Landbouw en Milieu,

Utrecht. Prijs 1 10,-.

Deze brochures zijnte bestellen doorovermaking van boven-

genoemde bedragen op giro 4204 713 ofRaborekening

39.42.82.388 ten name van Centrum Landbouw en Milieu,

Oude Gracht 42, 3511 AR Utrecht (030-322 481) onder vermel-

ding vande gewenste titel. De prijzen zijn inclusief portokos-

ten.

Kwartaalblad ’Duin’

De zevende jaargang van het kwartaalblad

’Duin’ van de Stichting Duinbehoud is inge-

gaan in een nieuwe stijl. Het blad bevat voor-

taan steeds een aantal algemeen-informatie-

ve artikelen over duingebieden, planten of

dieren. Deze verhalen onderscheiden zich

qua stijl en opmaak van de meer wetenschap-
pelijk getinte artikelen over aantastingen en

bedreigingen, zoals voorheen. Op de gele
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middenpagina’s zullen actuele en regionale

kwesties behandeld worden en ook boekbe-

sprekingen. In de toekomst zullen regelmatig
nummers uitgebracht worden met de nadruk

op 66n bepaald duingebied. De Schouwse

duinen zullen in het tweede nummer wat

meer aandacht krijgen, terwijl alle artikelen in

het derde nummer gewijd zullen zijn aan de

Amsterdamse Waterleidingduinen (Luchter-

duinen/Brederodesduin).
Geinteresseerden kunnen een gratis proefnummer aanvra-

gen door een briefkaart te sturen naar ’Duin’, postbus 11

059, 2301 EB Leiden. Een jaarabonnementkost f 17,50 (stu-

derenden f 16,--) op postgiro 4016 298.

Die Würger der Paläarktis

De vertegenwoordigers van het geslacht La-

nius hebben de systematic! vroeger vaak voor

raadsels gesteld. De beschrijvingen van de

verschillende vormen zijn tot op de dag van

vandaag omstreden, omdat men vaak alleen

op balgen afging en er niet zelden zelfs bas-

taarden als nieuwe soorten beschreven war-

den. De Russische auteur heeft getracht om

alles dat bekend is over deze probleemrijke

familie samen te vatten. Hierzijn in mime ma-

te ook gegevens van jarenlangeeigen onder-

zoekingen aan toegevoegd. Het boekje geeft
nieuwe gezichtspunten tot betrekking op de

evolutie en verwantschap van de soorten on-

derling. In totaal zijn veertien verschillende

klauwierensoorten stuk voor stuk behandeld.

Daarbij is helaas verder niet ingegaanop ach-

teruitgang, jacht/vangst en nodige bescher-

ming van vogel en biotoop.
E.N. Panow: Die Wurger der Palaarktis. 196 bladzijden, 89 af-

beeldingen (1983). Die Neue Brehm-Bucherei 557. Uitg. A.

Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. Prijs DM 22,—.

Wetlands: belang, bedreiging en

bescherming van waterrijke

gebieden

Deze brochure over waterrijke gebieden is ge-

schreven voor de conferentie van de partijen

bij het Wetlands Verdrag, die van 7-12 mei in

Groningen wordt gehouden. De ecologische
waarden van de waterrijke gebieden in Neder-

land voor de trekvogels zijn enorm groot.

Maar helaas is directe aantasting, zoals

drooglegging,ontginning,bebouwing, vervui-

ling en ontwatering aan de orde van de dag.
Het Wetlands Verdrag stelt bepaalde normen

waaraan waterrijke gebieden moeten voldoen

willen deze onder het verdrag vallen. Neder-

land neemt een bijzondere belangrijke plaats
in als waterrijk land en heeft ruim zestig

wetlands van internationale betekenis. Ook

wordt in de brochure ingegaan op de verant-

woordelijkheid van Nederland als belangrijk

exportland van waterbouwkundige en cul-

tuurtechnische kennis, voor wetlands buiten

haar grenzen. Ten slotte wordt een aantal be-

leidsaanbevelingen gedaan, zoals het aan-

melden van Nederlandse wetlands en zorg-

vuldige toetsing van projecten. Deze aanbe-

velingen zijn gericht aan de deelnemers van

de conferentie en vooral ook aan de Neder-

landse regering. De bedreigingen van talloze

wetlands in Nederland, zoals Waddenzee,

Dollard, Markermeer, Markiezaatsmeer, du-

ren nog steeds voort.

Vanwege de Internationale betekenis van de

wetlands kwam al in 1971 een aantal landen

bijeen om die bescherming via afspraken te

regelen. Resultaat van die bijeenkomst in

Ramsar, Iran, was een verdrag ter bescher-

ming van de wetlands. De internationale be-

langrijke gebieden zouden daartoe op een

lijst moeten komen. Jammer dat initiatiefne-

mer Nederland zelf nu niet bepaald haast

heeft om die lijst aan te vullen. Van de circa

zestig Nederlandse wetlands van betekenis

staan er nu, dertien jaar nS Ramsar, zes op de

lijst. En die waren al beschermd...

W.G. Braakhekke & C.A. Drijver: Wetlands: belang, bedrei-

ging en bescherming van waterrijke gebieden. 20 bladzijden,

21 figuren (1984). Een gezamenlijke uitgave van een aantal

natuurbeschermingsorganisaties in Nederland. Aan te vra-

gen bij de Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 3511

KB Utrecht, 030-331 328.

Weather and Bird Behaviour

Norman Elkins, de auteur van het boek over

het weer en de invloed van de vogels daar op,

heeft een bijzonder interessant en uitgebreid

onderwerp aangesneden. Een onderwerp dat

velen bijzonder zal interesseren en waar ve-

len regelmatig mee te maken zullen krijgen.
De invloed van het weer is namelijk veel gro-

ter dan wij ons gewoonlijk wel realiseren.

Niet alleen temperatuur en luchtdruk, maar

ook regen- of sneeuwval, vorst ijzel, warmte

en droogte, windrichting en windsterkte heb-

ben direct invloed op de verplaatsingen, het

voedsel, de trek, het broeden (inclusief baits,

zang, aankomst, tijd van het leggen van de

eieren, de verzorging van de jongen) en nog

vele andere zaken. Stormen kunnen desatreu-

ze gevolgen hebben voor zeevogels en de trek

over de Alpen kan voor bijvoorbeeld zwalu-

wen door slechte weersomstandigheden te

lang opgehouden worden.

Door storm en onweer kunnen ganzen, Ooie-

vaars en meeuwen zware verliezen lijden.
kortom het weer heeft een niet te onderschat-

ten invloed op de vogelwereld. Nog sterker:

het betekent leven en dood voor elke vogel.

Auteur heeft en groot aantal gegevens op een

leesbare manier aan de orde gesteld en er be-

paald een origineel, lezenswaard boek van

gemaakt.
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